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 6 ج هدندنع رانالوا ا هنسه راح

 لاها ینا راذتقا لامل اسار رثکع كراقدنضوب
 هکلم تم روم هقش ندقلوا هقاضم شحم: ترضم

 ۱ .ردقوب همش e راتمدخ كوركى هب هيام تور و

 رول كم هرزوآیندلشالث ۲ ندهطوسنم تالبصم

 AE هل ۵ 2 رافدص یسهحردنم “داوم كنهقرو

 را بیسرازا ام هرم تابآ هیادآ 3
 یرادتفا مدع هاعدم تابا كاد نالوا ضرعم

  هلوآ دنس ید هنیراقدنلوب هدنتح * مان ماظتن :ا اقلطم

 تاس كنه ريخ هرادار هلو عقاولاقو .هنغح هم

 بر ناصه هل تالاغا وب ماطر هتسهلاماش

 یاس و تاج ناباش هقفع هةتا هما

 قنابطم هنساعسم یعا ڭنيراقد زص ههو مع تعفنم

 هنو ه هعفان تاعوضوم ولاثمو یخد هدهراس تالایاژو

 مظتنم هدنروص قج هلوا قیال هلفلوا 0 یا
 و ولو ی ماملاخ

 ۳ هه ممه بم +<



 ۱۹ راکفا ر وصت تایح+

 ردقوب یهرگب زون زوَمط نوبلم E نوا یزادقم

 هدفرظ تدم وا هلثح ندنفح هل وا لا هبهرمل ٹاس

 .دنص نو نوس كنه ندا نآ رود هدبلبا مور

 هدکلمرب حنا .ردشلدبا ادا یگچهدبا عاقحا هدراق
 احا یل هک هلا هرادارب امو كنور نالوا

 والثم ییدلوا اعدار هدنحراخ كب هسلقع تال

 توش وا یش ر شلتاب نوجا راخ "دا درج رلف ودنصوت

ERیتاثلث تراک هرزوا ییدنلوا مرصت  

Eهبهکلم تروم و هموم هکدتا  

 ۔ هدا فرص هب هب رمح روما عو چا ۔اقر نالوا قاعتم

 وام هعارر گلاب هدلاح ید و SR کش

 ۱ نام هدورلب | هدهسلأ ں تقوا صصخح هندصقم

 ECE ساح هدومب اف هدیزوص یگیدسا دیار

 ,ههظع ا 7 ماطر هلبا لیزتت ینضناف هتنلا نوما

 هل ضتاف یژزج هلبوب والشم ینجهلوا قشم ید
 یازفا قنور كتاسسات ندا ضارقا هلک غلابم

 و تی. ناسا نالفاب ا
 اش اهاگرابخ رس ای



 املا وا هناا ۱۱۸

 هرانالوا یجایتحا بوت ضارقا هنآ هبهسک ج
 یسهلصا فلاطو ولاتمینندلواكعد تنواعم زک صر

 كنتموکح نالوا ترابع ندنس هظفاح كن بومع عفانم
 قدیم هک هنر ومامو قلوا هدنتراظن ر ز

 هنما رآ ةدیرارضا تقل یتتهدافتسا

 هسا رول و هال روضه یطتارش هلدسح قمامهنلوت

 یشر هقس ندنسهباذ داوف هدلاحره نوسل و

 نوها ندنشالماطم ارام دارم نام هظخااج
 ادخ لاها ندشدل وا هاتشا چ هدغح ەل وا

 قحه راقبح ندلا ینک الما نو نام رد

 ۰ هم و تعفنم هسا روح هب ههادتسا هد ر وص

 یعوقو كات ارخو هدنلاح ینادقف كنراقدنص

 کاتدا عل رس هلا ال وق اهد راح هح اص

 هفرو تحاص نیا ندداوم قح هلوا مولعم ههادلا

 ت ردشغروک زجناع ندر a ڭرلاروب

 شا ا نالوا قس امرنب .ملراق ودنص كلا

 هدلاح یفیدل وا مضنم یضاف كل هنس زکس قرق هدر



 ۱۳۷ رکا هست نیک

 فاح اس ًارظنا هنا چالم نچ یتیدلوا یواح هقشد

 . نههلوا ملس ید ی رادتفا هتقبقح نم

 نع كراقدنضوب ال وا ی تی هفرو هکنوح 1

 .دا را ۹ لبلد نكشف اع دا ی دل وا ترصم

 ماطر ام هنسهرادا ۳ Aan ناف

 2 لا تولوا ترابع ندا و ر یعوقو رلقلاش

 اون ندا روهظ هدننآارحا کیم رادا ۳

 یحاص كن هقرو ندا E EE كنلوصا

 و دن یسهباع و هب رظا تهح هل وب گاه رت

 ردشمامهدیا قرف ا نالوا

 نهرە 7 ىح ةن اوا ضارةتسا ندرافدنصوب ۰

 هادا هاتف و ید كره ر و هلا لم کر یوق

 فا تی روگ تخ دالا قرع ةا

 هدرلا روا هلته تحل اقى زادتقا ا فالف

 4م وک O یمهلمجح تور باا نالوب

 رافدنصوت هدهنسلا شفلوا تح ندنگچ هک هب راودنص



 .ایضلا وا هناحباتک ۳۹۹

 ضن رعتو تحناباش یحد هدراقشوب كنهلتسم هلغلوا

 . ردشمامهب راک لاک یجحەلوا

 لاوح | كن هنوط کارا روص كتالماعم

 لگد بوح هفاک ناما ر او ہرا هزاحا

 ه ذلاخ ئن دلو اه تک ل دیشدا یادم ندف رطرنکا هدهسلا

 رشن هلنداوح هدب رج كاذب مدقم نوگياقر ندوب
 هدنسهاممس لاضخحا كل اک راقد هدهفزو هک ۱

 یلاقساو عوقو لاعتسا و قوجر مدنسهزادا بازگو
 چافر هرزوآییدنلوآناس هدالاب طقف .ردشغواهاکح

 هراهدنص و هدنلخاد تالو ام ومع هقشن نداضق

 قاب همش یکتا وا سیم نو ها
 هنفل دلر دقارب هدنرزوانمرخ كنالوصحتهفاک نوم

rRیی دصت راد اع اعدانالوا جردنم راک  

 ناس در هرادا یک ینیداوا دعا ندروصاو

 ضرف ین دلوا راغم هلاح عوفو هلسماع راقلانف نالوا

 مزال قلوا رلهغلابم قوح كب هدنحما یخد هسنلوا

 قند اوت نم داف یہا و یک هک



 ۱۰ راکفارب وص تاب

 راد هدنلا دم تکا رقاو کرادت لوضا فا

 ۰ ردشعا راصحا

 ندرلزب راسو هنامولعم یگیدرو كند نوط .

 کا نانلوب هدرلخاد تب : الو « هر ا نالو عوقو

 ع رادقم ر ایج هرلقد: صو یسلاها رلاضق

 شبا 3 صاح اک كا ینیسهامرمس هلعر ر

 هدبم زا تالوصح یخداصف چافر و

 دوحومو ندنغب دلوا ل قفو هربخ دیعقموت یر

 ام به ندااطعا هب هغ نالوا

 یتیدل وا ررضتم كله هداوو ندغیدنلوب
 و ل یاد كسار کو و
 بولوا تراع ند کا نوا هدزو یضئافو ندنیاط

 هب رورض باا نالوا هدرلفدنص هروک دم طنارش

 هداطعاو دخا سنج ھو هدر سه و ی

 داحما ندشدل وا ندهلک دعاوق نالوا ارحالایعص

 چ وک یو یاو تعا اف نیرو
 تتسانتم انا لدعم رادقم نالوا یراح هدهد



 ایضلا وبا اضضاتک ۱۹

 تبنونم بجوم .عیطلاب هلغاوا یروهظهحاف كن هب ريخ

 احا هناقفدب یه رادا و عضو تر وبصو شالوا

 يت رخ اتم كنب راغاوم تورت نف امقاو هدقدنلوا راکفا
 یتسهلخادم ك راتموکعت هتناع رفت .تراحت روما هلی وب

 یزلهظحالم ن الوا هداب وب هد هيما راشماما زب وج

 فقاو هتندعاوف تبّسو نیت قد یسیلاها اب وروا

 تالالدتسا نایلواارجا سابق هنلاوحا تلکلا نالوا
 زونه هموم راکفا هساءدارو بولوا ندنسماح

 جات هر دم ردم ر و ینیدنل ون هدتلوفط لاح

 ۱ هخ داوا یبوست و سما نایب هلتهح یبدلوا

 كرافدصو قلوامولعم نو هر ادم یر چ

 لصاح هدنسهاس ینهدارا كم الو یدوح و

 مادقا ثاتموکح هنس یخ و یماظتناو ماود یکینیادلوا

 نف هدص وصخو هاسسح قغلوا تا هما لاو

 زیذاحم یسماغوا عانا هنسهدعاف نانلوا رکذ كنور

 ا تنهطسم ءا هنعدمهبل وا دع نده

 نانلوا جت هد رلود نص وب یرلتهح نال وا یقیسقح



 ۱۳ راکفار وص: تاہم

 تورت-هن زخ رب لامالام هتک رو ضف تادراوو

 لاوما دز هدا یلاها دا رفا هدلاح شادل وا

 قمال وا راف هرز وا ماظتنا یس هسعنط دعاوق

 فا سا یت هلام «تغ اطا كالما ا

 یاابسا مظعا كتوم قرت یک ینیدنلوب هدلاخرب

 ضوصخایلع و هنسلوا هدنرد اراک نالوا

 هب واع"تافآ هحتون تعارز هرزوا ینیداوا ناس *ینفتسم
 لوهحم هل و ندتعیدلوا نیما ندنرطاخ هضرا و

 هب هناعتسسا یزنک | رلنال وا لوغشم هلنا راکر هقاعلا

 قرهلاق هرابج هحشاص نادم هلتهح یرافدتلو جاتح

 هتعا رز با را هسا ندنسهارادغع تالماعم ربا

 هعارز هلفلوا مولعم یگمنتنا تتوت راک هجردهت

 نالوا دوجوم هده قم كلام رنک نوجا تنواعم

 ا ار ەنغلۇب دوقفم هدارو كنهنواعم طو

 < یدا هدف وا تی ندنفرط القع ناهاوخ

 هموم تمعفنم یتالو هنوط نکن | هل وب لاح 0

 تاعوضوم وللثموا هسزاو و هلکما سیسات ین راقدنص
۸ 



NYایَصلا وبا دن ااتک  

 تهج یا ڭنانوروا در دا به یتسهعقر لاح هلا

 ینیدحآ تونم قلب رطر اعا و دنش يام

 یاب رد یا چد تک زق اور هده لالا ۳۹

 شب وس نوجا فیبضت یتراجت عفانم هلباعج ییلغع
 ۰ دعوت لوغشم هلداشک ثنلودح

 تاج هدر یگیدربا یرللا رلتکرش لتصحام
 ناه ندنطتاسو نالوا نک ینهدافتسا نوحاناننا

 هراتلم یرلفدلوا بوسام نوشارت لطعم یر خب

 ِ توالت تارشا اعر ه دنا" خر رادوب

 لقن اب نارگ یایشا هو د زکام موب لک
 یر یه هسنل وا رظن ناعما هرا رواو نالوا هدکعا

 یک یم ساف ر عماح یهاسسلسم لئالد ها وعدو

 كنکرت یازحا كناشاو ارز ی بدو

 1 7 ه دعا و ی ۱ تنه ریخت و یسک هلامع ۱ لح

 كتكرش جاقرب هلع وب یسملگ هتسدروم ارحم و هنجرح

 تلباق رهاوج یفرطر یھ كنهیلع تاود كلام



 ۷ راک ردود نایت

  هدنسهعطق اب وروا نالوا نایاش هگلید یروم* یس

 ا لک اعاسا هنماکحا یسعسط نوناق نواعت

 یگیدنب هبه لود تابقرتو هندم تاحابتحا كراتكرش

 ردو نوزفا نددح رلتمدخ

 ر مدقم هنس زو اقرب ندوب هله زا

 هبرح رافسا نالبجا هلیقوس كنيراکفا تراجتو
 نالوا زوت-م هدافخ نامع كنيمز ةرک هدنسهاین

 لخاد هنسهراد هیمومع تبئدم ینامظع ظر

  بایهصح رش یانبا هل اب ندنسهعیبط یایاطع قرلوا
 ندا روهط هدننبمز قاما اوا تعفنم ۱

 الا یتالماعم لوادت ٌةطساو كات یوسزاج نداعم
 یا و . ردعلا دسر تاق چافرب ر مس

 هلسنهح تروم” و تورت یندلوا راح بقا عقم

 قرض وچ یک ها نورا داف

 مياقادنهنالمب هلوا رسم هروهظ بحاص جاقرب زگلا

 ككنتلود هرتلکنا هلمنامادقا رثا كنابناموقرب 3

 کدر هدرانکو . ردشلوا لخاد هنقرصت هضق



 ایضلا وا هناحاتک ۳۳۹

 ۰ ردراع ندنفح الت رات كیابشا صاوخ تاوفیه

Veهننوق كسطانقم ثاحوکرب هددارفآ ناح  

 هدضرا کد یازحا نالوا نولح و نولغم

 هجو هدنننلاح عاج ا هلا هب رضع ین نم ناتلوت

 اوا تیا ههمومع ناھ ندا مودت یتانوکم

 نایک اقا هرزوا قح كن هد روما هنشاب كد و

 رعق ه دروص یت دلوا تنواعم زاد هصح ند سل وئعم

 تانهام هع نالوا ناهن ردنا ناهن هدا قوفو ارث

 ۱ . رلبا فاشکتسا هلومسلاب یهیفخ

 ” و نالوا یساسالاسا كنهندم تاضوف هفاک

 تاسبح طرح وا قره وا روهط یاد تفر

 سا ور نکی کنم نمک تا نلایصسا:ینزآبو

 یا هعیدن هد صا تهافر طااسو دزو تسدم

 ضان وه عبد نالا ههو شمالشاب هغل وا لاک



 هک راکفا ر وصت تاب

 اشنا هدهعفد ی کیا رار هلا هسقنرا | هوت نالوا

 کا ی اج تر وص اا ا نانلوا

 دوحوم هدلوساتسا هدننفو یناروطاربعا مور ین

 .ردنم یتاسایسانفا كن هرئاسرانآ هلراهاحاتک نالوا
 ند ید یسان وزح شام کم *هلاسر

 رادّما هر هد ن هقرش بورق نع قرهلوا ماتخ

 : رولوا راطخا هموع یس داوا ریتم وا
 هلو نالوا دو درب »۵ نده N REE قح

 یمانوروکشمییهس كننحاص یالوطندءد ز 9 لار

 دو هلا تح نا م الاس الا ناب

 هموع دغم نالو هدنس الو هنوط

 ادیلفهعدق ۵ وس اد هنس رو دص

 رد هلاعم ر شلزاب

 AY] دنس لاوش ٤ ف ,EEN r و صو ۲ - راکفا ر واست ]

 هدلاع وب هرزوآ یدلوا یح هدا لا ی وا درب

 e یرثأت دز نه ر وعم و ه دام یاوف هاب



 ایصنا وا هنگ ۱۰۸۹

 رددودم یخد هدندنع یسالقع ان وروا کی روک ذج

 . /ئدیا رالکد یل اخ ندکعا درو هتسرالث و لا

 او و تا ااا تیم لج ءا

 نفو فصتم ها هی و هبنید تیج نار تابن
 نالوا ففاو فارطالاب هابسهمزال تاعره هح راب

 نهضتقم لئالد هداب لّواو ماتلا ندنفرط تاذر

 مادقا, هنفیلات كانهلاسررب عفانو دیفم تياغو عماج
 سوصت نوا ژزح نالوا ماتخ نورقم کرد کشو

 ةو مو :ع۱۰ ها ادب ندنسوصون + ۰۲ ڭراكفا
 ند فرط فلم یراتهح ضع و شغوا عبط ر ردو

 ا یجن دهم را هرکصندقدنلوا چب شوت و ےک

 یسجرب م بولوا للصف E و رج

 ی الو اتنا يس فاخر اچن منا
 هب ردنکسا نالوا یغوضوم كيلا تراسل

 . دادقم هاقارتحاو اشنا سسو نام ز كن هناك

 بهدم كن وط الف  باهذ یسجچ وا 2 ییا

  تساذم ا یس درد - ینالقا ه یونسع



 ۱۷ راک ر وص ثابت

 تبرع. نا رداهب نالوا عدیطم هنیزما « نیصلابوو
 یردق نارگ تافل ؤم یراقدلو هدنرلهځ و تفما:كلاغ

 دروع داچی تفکر هلو مرند داهاتلام
 یایاه فان دم کسا هسا یراتغ رو تمدخ هنونق

Eهاب | ع مار ندا رادا هدلاع هة ى  

 نالوا ندنلاحر یسب زحه هنس ۰ ناد تلم
 هد ران یکیدتما فلات كبصعتم بهار مان [ جرفلاوبا]
 ا نح كارصم ساک هبردنکسا ووم

 قبرط لع راد هنفیدنلوا قارحا ندنف رط راب رع

 هکدراحهن . یدیشلراقح هنادیم اوعدرب زسلیلد ارتفالا
 نانلوا عیلصآ ن وحما كم کک نش هتیمالسا ناش

 ندنفرط الع ضم انشا هتناسل نتتال تیاوررب هلو

 هحزب رر لاوئمرب هساهعفو . ردشش وا لوف .یحد

 تن هفلناتتس رخ نوهختدلوا تخوم یر لذدر |

 نشد قاط رب نالوا هدندصق تناها «تمالسسا 5 0
 ٠ هجنوب نالوا میاض هدسادنا رایصعتم ییئاونع بصمت
 تباور نکیا نمر وتگ هاسیب هلاخ یتفرعم نتازخ



 ايضا وبا هناخاتک ۱۰۹

 لکد لاش : ود راشتنا تمسو كن هعوطم" فراح

 کرارا هتسلوانراقم هتم یننقره هکر دلاقا تار رب وا

 .رولوا تجنبا زا ندنتراسا ریز کانلاهج و مظ
 ع ردتماحا هوا نهم هنناونع تلادع مداخ

 ریثکنو نیر ردق ه هیریخ تعانتصر هلو
 نت هنر راسدخ نالک هزوهط راد اک |

 ۱ ردهتساش هل وا ر دمو

 - ض و لود هدنصوصخ یرثکتو ناب

 ۰یدلس e هحردو هتشا یم ل دا رفا

 ثمومع یسف ر ردف یدل وا ناباش 4 ردر رقم و

 ۰ رولوا Ê مو هلسعر هف راعم

 یسهناخ کهن ردنکسا

 Ar رخالامی ر ۳۳ ق 2 ۸ ورم ون ص راکفا ر وصت ]

 تاغ هدنسارآ مالسا یزاتماو فرش كتفرعم

 رطاویا » هاشهح قلوا یعرشداقتعارب کلو یعص



 ۱۰۵۵ راکفا رب وصد تاڪ

 یتزهقح ٌهکح هدم, ءنونفلا راد مه هنیراهاکشد
 ۱ . ردشم ری و

 كا هکاح هنابیدا رکف رب یتیمها كنها
 ٩ یعزعا روصت هل وش هیسشسا

 گرد داهینارونرب شعوف هنشاب كرش 7 اکذوترب (

 هکال | هزاغلوب_ هطسا و كج هديا میم یتداعس یاس
 نالوا هدنمک [۱] یمادناعوطم ا 0۳

 عوبطم) هلا مالا ا قرالوا لق وہم بیک روب(
 هنس ش ندنرشن كبدلاقم ظقف . ىدا ,شلزای ( مادنالا

 هدند دن رغ تربع ر دایا سن هدنسدنس ۱۳۸۹ غ هک

 هد و رص شدن وا دا و داش الا یر یو هر وک دم هرو

 . یدیا شادیا بیرت اک هدننروص ( مادنا عوبطم )
 مجیک هلنایمشن .ذطساو اذ ندنفرط یحاصرمدصق+ندنوب
 Op a ك ر ف
 ۰ ص ندناضبر نالیّروک ارت حرش كنیدنفا ها ربا

 . ردحاضیا یی دل واش ما دبا چ چر مرقد دنس نوا بولوا

 ) لا ) اعتاب یەک لاس هدتغالد حرش مک ھت

 راز وس نالنلی وس هدااح وب او هدناضد رعت قرد وفوا

 2 اق قفل ضارعا لکد داف رع كصب ءَ تحاص

 [ اطال ] "۰ راراپ ةا دن هقش ندقلوا دن



êاتو اهنا ا تک  

 تاودا " هدنروتص كجه هلیتصاب هللا یزای عون
 ردتزنک لوصح ڭعبط

 نالوا دوحوم كن هدیدح فورح « یسحدرد

 تد وج نايا لوک سايق هل رو صرب هرافرح
 : ردتفاطلو

 اا او هفرامم همشآ یرذطس لوایج
 ءو هکرگم ؟ زقسا ےک یتسقر كتاعوبطم نالوا
 ندرظنرون ڭمومع نوحاقلاق هدنتلآ رتس در یلاعقا
 .ردرانالوا فاصا ی ردق كج هتسا ییتمورح

 هسا راو ؟ ردا وزرا ېک یماود كنلک ارف

 ا غ یه ۴ ا ورا کو هل اط رش
 قراسچ هيامرس كل را ادنوق مک هتن < زولیهدیا اقحا
 ردنراع ندتلمفع ناوخ كقاخ

 یهاشداب كنه رش تاعرتخ هکردتمنص رب تعاط
 تکلم نالوا كلام :El ردهتساتش هتسلوا دع

 ۱ 4 رولوا مورخ هاب دتلادع دنا وف E 4لا

 هاب راکفاهسسرت رام هداب وروا هک تمنص رب هل وا

 دلرهدا زلتمدخ كوس كب هننراوطا هک زت ڭرلتموكح



 NEY راک فار وصت .تایضتنم

 هلاراتشم .کردلف ولار ای نا ف قدتفا ترک
 ودبسنلا خش .هکلب و .یضش كطخ نف هدزغامز

 المع ها تعنص تحاص ندا تربع ا

 یراق ه کرد هم تسوک نراهم هعرکوا نن

 وک و دوز کل ها
 3۲ ان ۳ نوع تمه ره ونک اھح

 . هسل وا كح هدالو یرهش ناونع كنناص

 .. ردهتسلاش

 . لصاح دناوف اط رب ی ندرابلاق یک وب

 :رولوادادعت هدر ز دارفالایلعیرلمم ڭا هکردیلوا

 ندرل.لاف نالوا دوحوم ردق هب ی دوس < ییسحرب

 ران الوا فرصتم هرابلاق یکی هفرط ندا عت اراصحا

 . ردّشافر

 اق یدو هجغاوط اهد فورح وب «یسخکا
 ورح نالوا دوحوم كسا رق هلتهح قملوا هدر

 r هدان ز ندرلف

 یا. «باتکر هسزالواچه هریک هی یسچ وا



 :ایضلا و اةن اضناتک ۲ ٠

 هکیدینعلوا: تبع دهب نوھ تالاا نامو

 .. ردنامزوا یسقرت خیرات تاتعابط هدیناع ناسل

 قایق هدزغطو نکد هس س ۷۷ مک تن

 ترابع ندهد رج هللا ے وق را نع نالیصاب هرزوا

 ید ندنغندلوا علا هدرد نوا هدلاح ك نکا 1

 ر ر نجا تابع افخم ]روا اا
 هتفرات هررب هجو نسحو هدافا ةودشو راکفا هسا
 یا ردق هب ی دو هاعا الب ادعام ندونو شچا

 تاسا یماود كن هه نغ رب تسل رس هدنحا رابان مع

 : ردا

 نایسدنمم ندنناربتعم یتام یمزآ هسیا یدعش

 هتعابط هكرءهدبا كح یرلبلاقخسأ قاطرب یکی سناخوا
 . یدلبآ زا را هددج تمءدخ رب

 ییطصم ولتحاعم ال | سر یبب زاب كرل اقوي

 ؛راکفا ریوصت,تداوح "هدیرج * غیافو موقت [۱]
 "اغربع نودع وم "افت تراجع وقت “ب رکج هد رج

 "دیروس *هنوط " هیرمعم میاقر همان زور "فراعم هعو
۱ ۸ 

 0 ب رع سابا خو هدب وب ح ۹ ۰



 ۸ ها راک دار وص ر تان

 دمام زیا ا ی ا نبع ةا

 ی ن

 للع كز هاب, هن غ هدهندقم كلام کن وج

 تعاط و حر رد وادع نی

 . باتک هلفعصاب هنزغ یک یگیدلدبشیا ظفلرب هنسانم

 . ردنا ردا : ایت هراکفا برجا شن

 هدیاعونطم ۳ یدن یا ندنامزوا

 قوا هلشودح ثكئداوح هد رح هنسا یر نالی رو

 ناز ولتذاعش و ندندانهک كت هناخ هعصا ۳۷ تل

 حاظر هدنامز ینراظن هناخخ وش كنراترضح یدنقا

 (یسب نالفا فو رب هتیط فلز رم 27

 7 . ردراع نددامحاو

 یوزح ردو هولو یتعاض ردف هتفووا یت

 روک هناعا ندنلودّو اتمنا حالصا نوسلوا هسرولوا
 هل هرلرطاخ كل هدا هرادا ه غرب هرت نهم

 ا شکار

 لس هلو هیلوق تا وشت كر هدا تقاسم هیهلح هدباوج



 اّیَضلا وبا ةناخاتک ۱۰۰

 هدلوسناتسا الاح هک رالاق نالیدا كح نامزوا

 هعاصا هلران | فورح ینیدناللوق كنهمطم ره

 شلیاب هدزرط رب عوبطم اهد ندنسکسا [؛] روئلوا

 شر ڭنىدنقا محرلادبع ندا هرادا یتسهناخ هقا و

 تماسح هسا ڭراباتك نالیدا عسط هدنتراظن

 . ردشفلوب نیسحن نایاش حم یتناطل هجهعصا و
 هاو اها وار مغ نانو ناطلغت اوب

 یداشک ثنسهعطم قال و هدرصم و عیاق و م وه

 هکردشماکه نادم عفان رثا قوجرب و هتغرب هلتیسانم

 كنعئاص ردقاة دك هلوا هتسرب ندوب رابلاقو [۱]
 هدنتلاپحو راصحا د كنيرآ یلغوا برع نالوا یدیفح

 لج ییدلک دلار لاصتسا لیاقا هسیلع هان . یدا

 كنموع هک ردبرع ۰ یدیا زمربدتبا هغاصا .هعبطم رپ مه

 ۱22 نقل ,DL نیا قوا ید ها
 کءدالاب شیدناللوق مویلا . ردشغل وا ارتشا هدنلباقم ارم

 اجا هددلاقم ینعی اروم كسناخوا نایسدنمم هسا رلف رحن
 کسدوا ندنعاربخا دل رلفرح وتو ۲۳ نالیدا ثح ندند

 هيلا یوم ید هلکذو و شلدبا هغاصاو كح هرکص هنس

 حیاطال ی ردشفل و هد هش تدار ااا م



 ۹۹ راکفا ر و ھن تایم

 تعا ط

 1 ۱۳۸۳ نایعشس ۳ ف ۹ ورم وت دف راکفا ری وصت ۱

Yazی راکفا مدسمد  Eربا  

 ۱ زا
 راباددحم ین رانا .تلنععط :كسرخف

 اعم تعابط هر تعسط ینسهلک عبط نالوا هدنس

 ٠ اح نده هسا بمانم هماقم رکا كما لم هنس
 دکردسولعم ڭتاوذ نالوا انشآ هرات نف ! نوسلوا
 لصاو هبالاتعا هحرد گی دزوک یش فازا

 و هسا هدزفطو . ردب رومظ كن هفکان ندا

 نالوا ینالیم ادم هبهسغ راکفا لرایلناهع هدیفم
 كنیدنفا ھارا رومشم هدنامز [۱] لوادوخناطاس

 ندنرشن كتك ضب طقف و شماگهدوجو هست رغ
 و هلطمت کی ندور مربع
 تم هشداجا ادد هنن هدب رود ثلات مجلس

 ِ یدیشقلوا

 و ۱۱۳۵ و هدنت طاب نابزژ كنلا دج۱ [۱)



 الا وا ةناعاتك ۹۸

 "یلاحاّو هدقلا زا ج اودزا ما ندنگیدتبا للصاح
 نالوا راح ود هب هرمعم عناوم چ و دن هنماللسا

 هدکعا ید نو هل ر وص وب یح وصح ساب

 . ردندنسهقوئوم تاباور كن هه رحم ناجا ضع "یی دلوا

 یماحا نیا بت تا هام هه و رشم لاوحا

 ی هدلاح سه كناسنا تولوا یغتسم نده رعت

 دال وا هس رت هراتیداق نده دل وا هرو ء قواس

 یرافدل وا فلکم هدنقح بادا طرح و تاب هراداو

 تفرعم هدیروص كاج هر داس یهباقعو هعرشفلاطو ۱

 . رولوافرطرب هدنامززآ هروکذم ریذاحم هسلدبا امت

 ناو هد رب ص 2 ۷ وا سهادتقم هج دم

 یح 3 یدنافراعم زادهرم یک لاجر ید .یهورگ

 فصتم هلا هراس تالو العو فلوم هج ندنراا

 هنیداشالک 1 ید نالاعو . ردغعا روهظ اکدا

 کلب بویلوا عون اعرش یو هسرت كناوسنآرظن
 ت رولواذع ندهضورفمرومآ نوجا ا 3

۷ 



 ۹۷ راکشفارب نوا ۹۹1 یاد

 یی یوم الو راولطا تیک یی

 . ردهدقلوا بس

 اوهداب ندنلاوما كرابلو راتداق هقشن ندو
 الو بولوا ندنلیق رلبدم ثاربم نالوا دیفتسیم

 تاس زب و 59 ینراره هما ه رادا

 تاق تاق یلامحو رادتا كسک یه یراتافارسا و

sean 
 ا ا کو دارا وا مذیلاخ یبهمیط دعاوق
 یاب و شم ند لوب يادا نچ ڭموع

 قح هلوا ر وح هشعت هلا ضا فسا سک ںھ

 . ردشم ههح رد

 رصخم هیهح ورشم لاوحا زکلای تيبس و
 هبهرتاس باا لخدم كن | هدهسیا زام وچ وط
 هرانالس یلاوحا ر زفطو ین دلوا بلاغ هدراهجرده

aTزما  

 ا ها ع نات روک هج و 3
 زارتحار د ینالبم هداسف ه ول ن درک

۷ 



 املا ونا ةناعاتک ۹٦

 یدادمتسا | رک هلوصح همقان راغا هدنروصهژ
 يال وا تعفمو تعفر هدنعون ثنسعآ هسلوا

 یک یگیدنهدنا راهظا یتسهلصا تیلباق هدنروص
 دم هر ندنردام ید قحوحرب

 "لعفلا ین را | هدهسلوا لوح هلا تباجتو اکذردق

 لا لوا و تست هلو رق کی
 . ردسوزح فلند رحم باح یندنلو ندازدا

 ییرادال وا یتلاط و تااهج ثكراتداف مزب هتشا
 تا یک یگیدهب قوس کلسسوا عطلان خد
 رلکدمد دنا لب دعت هل ارشوریخ رع ین راهعیبط تمحو

 ندمارتحا شوغ1 یراق وح وح وا نه

 والثم یی دلوا هد زا هل ر وص نه تورو شود

 هلراککرا هدهمولعم عقاوم هدهکرابم مای او هدن رود
 یراتحءاردا کت تفوام هزاشوزان *هلماعم ابا

 تدسد ر ز هلتهح دملت روف تو رام هني رلهناخ

 ماوق هظساو كنلمره هلافطا نالو هدنرلهسرت

 . قلا حسیطل اب ین راکفا تسضع نالوا یاودو



 ٩۹۵ راکفا روصت تایم

 شنهناسه تاسوه یعرشمکحوب هرزوآ ا

 یعص نوناقرب داع هتسهلتسم سومان طفح هاملیاش

 لئاح هشاکرح کټ ادا ا هسقوت نولوا

 . روا ینح هبلوا

 هاج نوت نوت قرن مق .دزمکدم یبس كبو

 ندنراغ و لفاغ ندنرضمو عه و هدفيط وو قحو
 "داوم کل اب هسلا سه رضم عات كن . ردترابع
 تالماعم هسنلوا رظن ناعما بویلوا رصح ههررحم

 قار ت ءوس هج ار ناع هدننهج یه شنهندم

 تاب ا د رلقح وح هلحزا . رونلوا هدهاشم

 هناس بولوا هدقملاق هدنلا هدلاو ما ردقه هجر
 لئام. هفرط یکبدلکح لافطا هرزوا ینیدلوا تجاح
 ینداوف تار هدلاح یی دلو اعووشن هلشرور نسحو

 ندنذیاذل من یزاتسم هلیا ابا هرم یا :دتشش
 هدنسهانم لاه هتسر وب نالوا لباق کا رادهصح .

 ندنلبش یتعنص 9 یوم ارت هل رلهدلاوو ندنف دلوا

 کا عاهرا بک هچردهاتاذ رج ندنغ دنلوب



 وک ۹4

 اباکتشم لاوحا رده دنادیم یدل وا. هدکمنا
 دوخاب و هسلج تشابم هل راتداق هد رظن “ئاب

 رووا نط شملگ ورلبا ندرهعورمشم تروتسم

 هناوساو یم نت بار وب لات دا داسا
 ق تت ینو رو یخ اف ا یداوا
 یرافرف چ ندروکک هدطناسو کاو تسدورصا و

 لاوحا اک نالوا. هدن ای نتتتناوا
 هسلکم زال؛یوا زامهلوا یزبئات چم هجده ضاح
 ."یدروتلوت :هدنلاح :ةلراکمز ید یرلسداق اوروا
 نا وس هو هدمالاسا روهط «ینلک هنشحم تم روتسم

 ندرضو برح قاشم یو ندروما هفاک تالاحر

 نکا فرق ا یاقندت و. ععراقداوا ناوک هایم
 ةاراسداق قسصنرب ناه كنهبتب جثاوح هدلوساتسا
 انا رتاوتو خش رات یگیدلک هلوصح هلیماقا تسد هناعا
 رتسداق هدرلد رشط هذه ةلاحاو وللنم ینیدنلوب تبثم
 هدرلزازاب نالوا صوص هنس رای دنکو خرفاررو تص

 توت نیا هیکلر 1 ینیدلوا لوف-شم هرات



 A۳ راکفار وصت یا

 هلت هب هب دک عفاوم را هنر بغو مادقا و تفرعمو

 ق رق زاری وا ناکافی وا و شلاق و یک هلا
 وتب ,نوچ ند ارنا ه۹ مومع ؟یعاسم ورد هنس

 بایسا فرص ی ینلاح یعاس ك رهاکح

 یب همس ندتعدخ دما دوا وی نوقف

 ران | کولا روم روک یراتمفنمرآ چه هزمعون
 . گنهرش تج بولوا ناسنا یکن ادای
 :رلتداف هرلککراو یرلفدلوا او و ندنعفانم 4ا

 ینیدناوب مسم ینیدلدار ن وجا قمل وا راکستمدخ
 ؟رلنوسلوا هتسراو نوچ ندمادقاو ییسقاشم هدلاح

 رشد و حو تا داع هدارفا کلا یلرضم ثالاحو

 .یهدلوا هدنسهانم جور كس روم” باسا ورد یھ

 د یا ز اهر واو ندعو نفی
 دل ردا نز و شعت هلی سیع اسم هار EN د 3

 - هتساسا هدعاق یم ومع نواعت یساف هدنلاچ تلاطع

 یتلم ته کلب و یکچهر 9 اح هدرا هجر دەب رس

 زارضا ردقهلاف تلع نالوا ضراع هنفرطرب ٌلدوحو



 ايسا وبا هنا تک ۹۲

 یراءه دوس تبانع هنلاک او حالصا هدلاح یگیدل و وک

 ۱ رووا زاس هنازجاع

 « دوشاوفا رک کما رک “و

 « دوشادنپ هرو تشک نوزفا رو »

 هبنهذ یاوفو روم هند عیطلاب مدآ ی عو

 تراک لاو هللاک او بیده تاتو سا وحو

 طئاس و ید وا كلام هدنک زار نگش وخ و هافر

 مه ةرطفو ااش هن] |عمسا كن ه ونعم و ه دام

 راتام نالو هه قوا تدان تر روم“ نراس

 ضیف باستک | هلشفرعم لیصح و قالخا بیذم

 : رازدنا مادقاو ییس دی زت اباد نوجا تحارو

 قمار هدتلاطب و تلاهح ەن چ هغ دلوا نکو

 تب اق یدلوا رتاح كر ندندارفا ار ز . رازقسا

 دنیا دقاو یی الا با روحا و ادو روم

 نفر ناسا قة ىلا هه عناقجا"نالزا نوع
 ورضتم هدانز لا ندراتسخ و : ررهظع را تخت رب

 قالخا زاها بولوا هساهع لا هن رب كرلرب نالوا



 ۹۱ راک ری تا

 عقوم نوساوا هسرولوا قلعتم ههنیه اسمر بويا

 « هبذاک نذالانا كل ععا » هدلاح ینیدلن وق هثحم

 تاعوع هجهدعاف « ناوخ فرطل انا ثالق» رظناو

 وا افق ادا يا یت ترانا وشو

 . رلرلبا انتعا هنققدنو هعلاطم قیععو ضد وع

 علام ا ووو قالاس تدا هدزفطو یدعا

 یرانو احا یاس لوتقع تولوا تاکسا ماطر

 هدرلهسا هدقل وا نود ندنراماود هلرهاس هاضارطا

 ( تباط تماغاذا ةللا )و عناق هلبادوجوم سازثکا 3

 تاحالصا و هندم تاحاشحا ندراقدلوا مات هک

 یضع ههبمومع راظنا ثحابم ضعل هدنقح همزال

 حونس هراف رطاخ ءان هنفحهلوا یلاخ ندهدناف

 : یدنلوا راستحا هتناس كنت ا تاظحالم ندا

 تفوصوم هلن | یضرفس و یهاوخ رخ هک رک فیش

 نداق راسا هدر كته ینادافاوب ڭتاوذ نالوا

 یاصه و اط و تفقد نازرمم درک بوتا كت



 ایصیا وبا هناحاتد ۹۳

 موملاو نداهدق هکرد هح الر اخ ناوتش هریوت

 دل هتسمدافا هوش كادر ندارزو

 رد كوا

 ۳۱۳۸۲ JE ق 60۷ gg راکفارب وصت ز

 . هسمهناس ییققح هخ دغلوا رظن هندض كشر

 هنحالصا هغده هنادبم یحاق كلاحر وللثم یگح

 هیلع ءان . ردنرهلسم یایاضق ینج هنغ وا رادشا

 كعا لاوو ضف لصح و لاح تدامعس باستک !

 .رازالوا یگلد ندنزاطخا ترلاطخو ناصق رلناتسا

 یراج هدنحا ته ین دنلو نانا ابرنک | طقف

 عقاب كردادع نده رورض روما یاداو تاداع نالوا

 فاصناو تشر با را نانگن وادا قرف ینرضمو

 هلا كا ردا یتشیدل وا لئاح هاوص منع لاح و

 یهاهاوخ رح تاراطخا نان وا ضرع هتسرل دنک

 فافحساو فز كار هدر اغم هنک: هروک كتکلع کلا



 ۷ راک فا ریوصت تابت

 ردق هنشد نوا .كناضمر هسلا یلاح ڭرلقاقوس

 aL تا 7 کیدا هد هچردرم

 « ارس ۳0 هراوتعکش هدناصف E [اطم

 « نارس تگ رد راز هدهدناصف هتک ینعرصم

 رلک رد هلا یارسقا هله . یدردا لب وح هننروص

 ا هد تواقت هاک اوج رر یو

 یهو رس راهمایزاعا نم و موضیدت نوا
 قزل وا حنم هعاقویس هل رلسداق 4

 ۱ ردقو ر لکل مس ساتم هاب وا هدرافافوس یدوت

 هنس رازاغوب ر 1 هردرو اگ شا <

 روشالوط واق یال قرەقاط لواط رر

 قح همهروتواهدوا ےک یھ هلگنهآ [.!اسالاب اس هله]

 و یر ترا روشها نیرخ هیت
 فك دع“ هتسسلا ردقو همش هد دکر اف

 هسردا روهظ یشرب رره ناباش هدورلبا ۰ ردقوب

 ۱۳۸۳ ناطمر ق . مدنفا مراز اب هح ر 1



A^ايلا وبا هناخحم اتم ۱  

 بید نیاغاھ کرک یان ر زر ارب کو

 ند رو .:مدلبا نظ شعا مسج یران زح داب
 وشراف ه هلغتمو نک لۇ معد نیرو نوقم

 یخ ران 2 عود + اغوا راکت هدرلتمدخ ۍرلکدتا

 كبه روک رات لا هجا هسنلوا هملاسم خال

 . ردرلا 1 هنس فص

$ 
 2 یدک ناب :یالوف واھ کس فک

 ردقوب و وت زاغ هقش ندنآ هدلوماتسا هکر کسرولی

 - وجدو . روسوط یی لاح ماطر ناضمره یرجاتسم

 .رویمدرک.یقاط لاج ندنع دلوا هش و ع یش نوت هی ۶

 الاغ چ اچ دلج هجنلکا لوک لا كان طساوا

 نود یتزرایرت شم هس ۰ شمرویم هدب روق قرصم

 قرر دلاح لاج لوهدما قاراک ادف نوجا كجا

 ! هسلوا ی ويم ردقوش كن هربخ ی کښ

 كج ەدى عنم یننایاکش قحن كقاخ لك د ردقوا

 . نلئاق هاس هتناقح هدهحرد



 AV راکقا روض تايم

 س 2
 هس رارجت + رد راو د دراح راب یرالصم هدهسلا راش

 سندا o ماظن هدر ار

 E اسلا نه OS فلاوط نالساپ

 هکشعا تاج هب تیر ۱ ردرادوب فو نایاش لصا

 . رردشکد ینتفاق ناه یک جاب ت
 فاق ر نتمردا ك رح ینصعت كقاخ هب او
 ۱١ یدلگد كجهدبا باوثا یملعت , راقحه

 ید یراق هک شا بله مدرکسع

 راشو اجر دو هب شرب دنوس ین ب راقاحوا نوجا فام

 هک مرولس . کد لئاق هتنانسح فلت هسسلا لند ود

 ها رها كس انص ی دلوا ا ڭكمالسا هدر م

 كما یارتعا یساروش .E یدلوا نا بوق باس

FOه دولس یتنرضم كفاف لیدر رای رک  

 -روو رغم رک ی را هدنماع

 ا لغاحوا هتشلا . یدر هراردنا نطاق اقاطم هسرل

 اعاد ارز . . ردوب یا یتحاقر رسا لود هح ولو

 رادم ندناناوح یناسنا كم جا هظفاحم یرضاح لاح

 . ردنا مورخ ندنضف قر نالوا یری



MESES TO MM 

 نو کو همش . وک هقوا یلا ارش . مدروک
 اک ا اقل نوجا كل ه یروب .ناک

 هدوهب رب یکن یز ناسنا هک كدا تقد . رولوا جاتح
 جایی اک ی تیوب

 داف ول نانا یھ یرانوگه مح هکراو ری ۲

 مدم ههالت 1 تدسانمو 2 هد د دود 2 نودا .

 رامدآ و . یش بیا یخ هدغالح اشاب نادومف

 هتسرزوا طف نک الاسح رح یسزاقوب ندنلب

 نون هدیرابدنکن دنفايقوب .. شمریگ كاب یلهمرصرب
 هن ر هکروینلوا تیاور یتح . ردقوب ههش هشیدلوا
 لوس هد« ؟نسرومزشوا دار » هدنوگ قوغصر
 نانو دن مای ه امت مروسٌکو ط + نوا

 ردەل وب قنات م شمر و ناوج هدنلام « )قد لوب

 زعسا رتسا هتقشم ی هدنس هشت هرکه.

 دا لم

 ڭنسرلهتسؤا مدرکس ن اشیاق تا هقشن ندرانوب

 فح هدى راو لر نایشاط نازاقو نالا هفولع و



 Ao ۱ راکفا ا تابڪنم

 ىلا ش طقفو ندیم | یزنکا لرلتسر

 یی دیراناک هد زوم نام ولا راو یواذهسوت لای یا
 ."ردهسلا لکد مسر دا ص هاه یه E هراعهر

 .- مدا قحهزاب یاشار عت كنهسلا امونع ةرس

 ترک 2 ننن و ھاۋا تر راک

 قا ال اوو شب نوجا یافت رطل

 . ادم رکسع رب هدغاب هضیالشاب هگعا تراشا هدغاکر

 هلرهشد یک هزوس هلسهمدقم « ؟ن روسای .«u یداوا

 یا قوقت» یکم ییدالک ا ی ڈراپ استر

 هزه ماطر 1 ! رای هن اگس هنراریوط ملیت
 صاح . یدلرا ندعای هققد ر ۰ یدتا راکللکو

 هاش ال لکد هثمزاب_ترادشا هک ی دا رب هلنروصر

 کت کی میاکش . مدمهلوا قفوم هل هرمس

 .. رد دنتسعت هاروا کیا

 ز یش یگیا ربارب هگنو
 : ے هراب یرلنآ یراب ؛ شلاق هدرطاخ ندتگ دتا

 ادر نراك کو ندو هدراب اا واوا

 تاحا ی تر لبس 0 داب ز



Asایضااو ۱. چاک :: 

 « دوس E م یلکشم «

 » دوس ااا هک ا کر

 هنگ هلوا ند هلک هلاوحا للصم شان هک

 هدرا . مردنا دع ندهمزال ىنا كنهمقو رب داع

 رلعر نالوا ظوفح هدهناخرتهم زاب رک دو

 ۰ ۍدنلوا ضرع هنساشاع موزع

 تاربیغت یددنمهبلم لوصا ۰ ادتک نوک نکا

 بجوم یکالها كسوفت كس زو جاقرب و ییهیظع

 نسحب هدراعضاو ابلاغ . لدروگ یی هسلا"ن الوا

 روشفا هنمادنا كانا هدنراحما . شا قوب تعط

 شک دم ڭىفنضھ هله . مدنهلوب تفاقر

 درک زا دیتا رای

 تمام هک لی طی رفت وک ای اکے و م

 ؟ رویلوا لصاح یمدنناقشبلا زوگ هسقون ؟ ردم

 . یدمرلرونگب © راهسروگ مآ دا راق م مزب رانا "و

 ! یدرون رول ؟ اف یاهد هک



 AY راکفا ریوصت تاب »

 رشود هر قداور ا رج نامز كوتس هلا

 دے لاح .یشکع + رواتزوق هتسردیا دراي یتهیط و

 وک تک کی هتسهب ونعم تابح

 هظفام لصن ندنسامشم یهتسخرب هلع 2

 ندنسهمناسفت تالباق هدیجنکرب هدنس وا هتسا مزال
 0 هباقو هح هل وا

 هّمْس ندهر ی نوت نی کلم کاضوصخ

 ی هنیک چھ ردتقم کارو هر ر یزوس کا

 ترک ره .. نوسلوا شا لیصح هدنسهباس هوانتتکم

 لا کردا ود اا ماد بوس یا اھم
 یعر رب یافت رد ملک یا وا د

 تاب زا قایق مدنتسهقزا هد ع و هدنلو قانةشاط

 ؟ رولر هلاف یسوه تفرعم ردف ه هدیاش

 E هتل مزرکوس مالک هات
 .ردتسم ینیدلوا بحوم یرضم ولرد كم هال و

 e اه رووا ددر هدنناکما ثنعتم :طقف

 0 هنلام كس وش



AFایضنا ویا دناحاتک  

 4 لو عوقو 2 نهال 9 نون 4 ردضرع

 «هعوضوم بادآ یک ثانوپ هدیرب ؛رولگ مزالا یعنم
 هسردا نابرج هدافخ و ردرلش راغم

 لکا نیک » راک هح هناخ نورد ار تستحم »

 یهبموص قا کیتی هت الاع طقف .رولس هلوا

 هنس هصوصح در ثتعح تیکت دا داسفا

 ینم كلاح ر قح هنقوط هنقوقح كتيمح . رونقوط

 گا ؟ ردسمراو ندا همش هدیوب روا

 . مردنا نط ردفاک هنعاتقا f تاحرش هسا راو

 نطو بح «ثنطوبخابرقا توی تزع
 ر نا LET رازه . ردیساسا تام هسا

 هےنطو ؟ رولس هلوا تګ ردف اب باخ یلتیاف

 ؟ردا هسر دالوا لص هدروص كحهدا تمدخ

 هدلوساتسا کا روک-موزا هنسهوالع نوش هدرب

 ندمتکم نکیا هدنشاب زکسنوا «یدب نوا راقوجوح
 اسد رو ورق ندا یم ورد یش دوی
 شمدآ هنسا نامزوا نالوا تساسنا ءادیمو تیلوفط



 NM راکنفا رو ج ایف

 نا باا یورک نکا تنلکم #0 ۳
 ف ورا مع کا
 . ودزسنوفپ وا اهد هتلا ندنرلهمادام

 نکل: ردلکد روتسم رلب راق هداوروا امقاو

 ام زوس هل هبهشحاف اندا كا مدار هدلو

 قالب ىلا هنداقرب یگ دل چه یک یکی وارو

 درک راغاخ -. اا ةيلبودس ینگبدتسسا یک. یمرح
 ی دوم ها ترش یر هام و اقر
 . زاعج اق ندهلاقم

 مدارب روناط تثیحو روا هفیظوو قح هک ملت
 .هدبا قانقشاط لصن هنمرح كنو كنوش هدقاقوس

 هسقول + یمرازعا س 7 نقل چ ران اح ؟ زولم

 r !رازاموا یعرثأتم ندنسهجفن كاف

 و ا نه احا: ن

NTو ی رو  

 باوج هل وش زکه سررویب ؟نوساوا قح هتناکش
 هقوقح یر : رولوا ولرد کا تحاسق.4 مررو



AFایص.ا وبا هناا  

 * تام رک منع ید رجا هسرزوا ییاکش كتاذ رب
 ۹ ی دادزک یا اخ نوا ع

 سوس قاطرب رک هسردبا لاوس یلاح راحت
 یا رطا دوخاب و رارف هدنسهشوک رب فاد اب راگب

 بولیریق هراتداق نک بولگ هلنا راذگو تشک
 ندک دتا ضرع زابو زا ثحام ولرد كس كرهلکود

 هر زعل « ؟نسروض هدلالاح یاشاع یزع » همش

 تسد ؟هلاطا هدروص قحهلوا قسم تاق تاق

 .هرع هدرلعاخ هدنزان قاط رب. رازما اح ندطلاس

 هنشن شقاط » هلنا لاح نانسل یگلرکت كنزا

 ۳ 4 لادم قر اخت ینسقرتش « ینالتم كم

 رلردا قطدنقراص هدایز ندرلککرا هفارطا

 فدا ناو و روک ذ نزگ هدرلا روب ی اه شفت

 راقلانف نالب رگ". ردلگد فقم هللا دیقر هجهسرتو

 ها هدنررب تسربس لا 2 راتکلم تس رتس لا ها

 . هلوا هدننامز دلوم كناطنط هکرگم .زامهلو عوقو

 یانتعا هدنسهللسم بداو ضرع هبمالسا تام



 ۷۹ راکقا روھ تاب

 فک رامرح ریتعم کاپ و راسداف هتیربس رار

 هد دنع ؟ یعرولس هلوا تداع رب عنشا ندون ع

 رالا ور وا نالوا لوخدم هجوما هدایز ند شره
 رل زاقوقوا هل نیانک هیاکحرب راد هقشع هتسرازق

٩ 
 نالک روهط یر ندنستل آ ندنش كئاضمر

 وربن دهنسزونوا a ا اوا اوه: ا وحا

 باب . یداکود هرافاقوس راسداق هرزوا یییدلوا داتعم

 ردق هناوغهرق یلغوا م ندنهاکشب یرکس ۳

 رایخالاق و راهب رع یس هداج هدازهش هاینادیم دیزاب

 نوتب نوشب مدافا . ردلام الام هلرل بس هب سع یشاب
 . رذاس ا موا و نھ لہ هص ص

 هلنادبیم ؛ رولو رب رع ضب هدوشراج هتسقوب
 زن راک نداق هداب قوحرب یخد هده"داج

 هدایز ندد زاب هدوشراح نوک کیا
 هرو یکی دم 3ام طقف ..یدا راو تم



 ایضل اونا ناتا ۷۸

 یتح . رولیداش وا رلنوب وا فحت هدهندقم كلام

 لا ظقف . ردا تمر را عاش يتمم اى اتم

 2 ردق كج هم هلام وس هدنراساګ راک هدننجا

 یسا یتا كنسزنک ۱۰. ردقوب هلکرب مرص یتحابقو

 5 لاح ۰ [۱]ردیا تمدخ هقالخا بیذو ابتلا

 ضع ندا رده هل هال یتسا فانا نم .تناکم

 N AE اسد
 اب هدنسلخ ناب هردینن هح ردوا ینارمعت ها

 . زامهلوا هو هاس هدنسهوهق یحاسولط کاب

 . كلك یا دل ربا

 بو تی ناب یزلنوب وا هرزا و هکرد گواه

 ها مگیدتبا بشی رمتو . راتبوا هدرلدربسم شه

 حاتم مویلا ینیدلوا ورا مارم ندشرعت وٿ [۱]
 هدل ون وب ورا لوا در ییرکب نالو ۰ ملک د حا |

 هرکص هنتنس نوا كقلخ رب نالپهدیا ممفن قچ ١ هلفرعت رپ

 دو ط ینرا ها وا راضاعت و نوا

 قوفو تای د ع فراعفو یک ا ردد قحهزاب و و

 عاطال یو Bl را وار CEES یسدا



 ۷۷ راکفا ریوصت تای

 هصالخ ندنداوح ولردیه .ردایاش ه هعلاطمو تعر

 بسکوهفراعم ڭقلخ هدندفرطرب .رو دنا ثح ا

 . زویلا رشن هدم راکفا قوحر راد هنغرت هراکو

 عر هاما نطو هذا هدرب هدنجا ناضمر

 ایه نم لم ر اهدار یدقح هن ر

 رب هلبا مسد شب هدنسوهون یر . رد هدنیه

 شیتش یل ندقراعمو ثداوحو یسهصالخح هقیتلوب

 ی هدنرهتزغ ابو روا یرلعسر امقاو : ردسشلروک

 هدر مزد وک راکم مظتنم ردق ریواصت
 ۱۱۱ یاری كرف كو وب شی
 اف الا مدکنروتک هادا ردو كاع

 هک و ا هاج ولات نالا قو
 ي ارا ر لب هلوا لک یاو مک

 هسلوا راو ٠ ا یلاح ڭنىرلنو وا هروا

 ههجرد شدلوا زاح هدقالخا داسف ڭقاخ هسلوا

 طقف . زاغوا راکنا یتافح اعقاو . رولس لوا هنو

 و . رد هدا دم هد دلوا تدا رغم هحرد هن



Vایضنا وا هناحاتکآ ٦ 

 ET ۳7 لتاعومطم 1 ردهدکا دوتشخ هاش ال

 مزال كعترک هنالیصفت ضمب هدیابوب هدمدتبا ثح
 هدنالاباو ردق الگ هتفو ناق. وک

 مل طو . ک ی یسهلجح 0 رله نع ناتقنح

 یّوزح رب زیا : رکیدیش روگ تراجم 2 ۳

 ۱ روت چه هع وق یهوا هغو اما ردد

 هقلس ثكتراررحم و یتماقتسا كراکفا ییدلوا یواح

 ر یر هعلاطٌم نایاش ةققح هاتهج یک
 هلاقم هفرصم یدارا هرو هک دت غنا نکل

 اا ,رکیلکح ت وعض هدنسهرادا ندنکیدما

 .رربدنگ یک راکب یییثکزوب چاقرب هدابو روا هت عر

 هتشلا . زامهدبروق یفرصم یدنک یژکا هداروب

 نالوا مورح هلتلمر نالوا راددصح ندتفرعم دناوف

 زار ندناضمر : رده وب ی هدلاحیه ثموقرت

 "ةقفحا . یدننا زوهط هتزغرب هلم یخ هدرب لوا

 ا ی نسح للود ا
r A Eهعباطال ۰ یقایآ  



 Vo راکفا رب وصت تابا

 . یداصحم هر کیا کلا لح شاک هدنس هتفه

 قذعم و یهداشا دلدک یرب نوت

 . روسدا ینازاسناخ تآ تاذرب هدنمان [یهوس] هداروا

 ینسغلاح نانالسس یتسوم امتا لکد اف كب یرلنوب وا
 اک ]دقت ها وباين ا ناوک
 ا لا یسهلج ناه رلنو وا هک اصوصخ

 اتا هاا اب قدح وکر هوم

 ضم رگ راو ردقوش . ردقو نشر یکی قح هنلوا

 هرابحشوب وا یرافدلوا نوتفم هنسلعح نسح دادا

 كناشاب دلدگ مه هلا راوطا و دو
 یر هه اس ترهش لس رابدنک هدم ساپ ا

 ۰ شعا راروہ دبا دی دحم

 سر ات دف شا هواروت زن فاه

 هدب رب هیناک ارب . یدشلنجآ هناخارقرب هدنسوشراق
 1۶ کی وک ددو قلناموطم یوا هتشا

 یتغر اکو كقاخ و یبمها كن هناضتارق هلتهج

KEEین راب رتشم هسا خانم: ا  



 ایصرا ویا دن تد

 هیات یو وا نارا کیت نیساوه

 ۰ ردشمالشاب هغمامهلب روط هدرلوا هد راک هر ۹

 اا نوا وخ .یراه "نام رز ثلویناسا
 راناکد .. روناتوط هلرلایدسق یفاروت رلدرانم . ی

 هتروا هد هددبعتم عقاوم اسو ههراهومق . رولیجا

 ناسا لس ووو نا مولا ا اوا
 لا یا یکی او ا ووو برط

a E ESایزو  
 و لاوس ر ثعاب ترور و ۱

 هلوقعم بسر چ هدیولوا یت ك ك٧ مرزمکلم «

 ندکعد « ود د راکن وز ستسانم ناسمهناوآ لخ

 هنمجو هدنروص قباطم هلقع . یهو رودس هقشس

 و لاخ و ینلاح . نوسلوس هسراو نالوا ردتقم

 هک ل هدلاع یقت دلوا قرض ا یک نوبوا

 ؟ روش رو تصخر نده ه ندز کج انار

 ؟ روا دبا حنم نوچ لوا EE 4سقوت

 تالا كناضمر هنسو یالوط ندتیعونعو هتشا



Eام و و  
 ۷۳ راکعا رب وصت تاب

 کرد 5 ا هد هضو ص تروص یار

 1 e روس له هبصعت ,ییهحورشم تاظحالم

 هساسوط تس رس ردق ه ناتسا ,یتمکح هکردمولعموت

 تادآ هتسقو ۰ رولس قار راک هدننادجو وکلا

 یر ندتیلوسم تقور چت هدلامفا راغم ههعوضوم

 كلام نراو هنساهننا هحرد كراکفا یس مس . زام هلاق

 دم هلادقر هکر نکیه ایقاو داد

 نوتب كنید ماکحا هند عقاومو مایا طقف ۰ ردلگد
 زن اح هدر ر چه قوا لاعسا هدقالخ نوجس

 . ردق [ تکلع کردی س نداق هداسد ۰ زلروگ

 قلقلخ یسدلروک درلو یرانوک رازاب هاب هداروا
 . راررگ ربجتز هرافاقوس نوجما قمالوا عنام هنتدابع

۹ 
 نوک چرا گلزار 4 هاگ هنمددص هند و

 نرز طا قادعش.یابض هدزمنفا قرهلنیئص راطولب



5 Ca ga وب هیچ 

۷ 

 یقالوق هنایلبنارسا قاطرب لب وا هدستفرعم نامزوب
 « ملا رایکسا ةلفراعم هز اتوب لصت » !رولیر و

 یمارحا كنهفطور هل وا . ردلاع رم ظعاو

E Eاما و میس یاکعا و دید  

 هحردهب هديا رضح هرلناذ نال وا فقاو ه هوم

 . زا اضتفا فی رعت ینح هل وا شم هداف

 نوت اتغر هتراعاقسا قلخ هکرومنلگ دراظعاو
 هاله . نقض ندلسفو رلط_فاح ط22ف . رولس هاس د

 تام اک رلیلب هکردزاو رل ظفاح یوا هدهینامع رون

 . رلودهدکما افص ناشفلک یرالکو که ل رلازفا تلاح
 ردو تلج هدیا س ندهقلقل نک عج هدرلن | هک راح هب

 یواسم ی هدعماح لاح ی نرویمد دا تنعر تاج

 یدرقل هدنجا باحا تع و هسل دنا م یراهقلح

 هدرا مقوم بسانم نوجا رانابتسا كمك تقو هلا

 وابا شادیا تمدخنرب دو
 هاتهج مگیدایب یزگنالسیم هب یتسرس راکفا



 ۷۱ راکفا ر وص: تا

 یحی نشات هاش واب روا كمان راب نە
 . یدیشلدیا عنم یساییک هعماجا هبا هردنوقو شفاوا

 یک هدیفم زیاد ھاطر ر اس ی د اواو انی ۱

 . ردشمالاف یرار هقس ی ات داب اا

 نوں ین , رویلک تقاط هنناعیدصت راد هله

 لی را کیا هل ون لاخ . ندعونم هدقودصا ا

 دوخای و هکاسما ايه ىلا رازسراع قوحر نلقافوا
 هل روط را راصح تولا یدغاک [هلوا تنح كماقم] ر

 یتسهراب نوا شن د زارولوا: طلسم هتنرلکرلگتسار
 راد ۱ رازلر ندننهقا هخ دعا غوا ههانگهدنول ا

 دوحوم هدزمک م قرهلوا هدنفالخ كت دمو تعي رش

 هکزفلوب هک چه راپ ار نالوا
 کوب تنش ن و ا تیک نیرو

 ا نوشا تم هتیرلهلازا

 هدنحا كانون اعقاو :هنلاح كرايدنفا ظعاو ملک

 ..ردراو مارک یالع ضم ردنا ند ماکسحا نیس

 ند تف و را واک ی یک اک



 : ایضلاوبا ةناحاتك ۷۹

 عماوسج ساب عج هدا روب هدن رو یاب نام
 ءدزاب هدهجرد یر هسا ندرلعماح . رد4- هد رش

 اروا تلهناغ كب هیفوسایآ یجتچوآ اف یک
 هددهنامع رون هن رزوآ یتغر كن الگو ورن د هنس نخ

 . رومالپوط قلخ یلخ
 عدب قاطرب هکمودبا نایب فساتاعم یتساروش

 هرژوا قلوا ندنلسق یسهساغ ههشد ناس كنهشد

 هاچ یک ردع یک هتک نا مرام
 هدزوب اما :.رولکن وجا دم طفاح اب و ی
 .ردقو ییبدارغوا هنناب لاظفاح هده كاظعاوه یرب

 هیون داراز وا وط قلما هقلخ ءدهشوک نه
 هوهق نا کیا د یعرش عم كللوس زوس مسموزل

 نی نوک هب اب ۱ ناهار 2 هدایز ندرلهباخ

 !راوروک تقو هلبا هناطاستم هاگن *هلاما ےل
 نوجا كمامربو هزاب نوا هیچا هدلفاتسا قاطرب

 ك رەئ روس اڭ و اوشو قرفلا ةن رالا ینرلهردنوق
 لول هغ کیا .ناردا لالخا یی هیعرش تعاضن



 ۹۹ راکیفا رب وصت تاب

 ناضهر ندنه دل وا ورتم الا ت ور مایص ءادب

 نارق هسا هنس E یدلاق هنسرا راز اب هلنتعسط
e 

 دخان ابلاغ ا عوقو یهج هنشراح

 یلاله قرهلبحا هحهداب ز ی رازیک لس هب زابخا

 دص  E TOLEندهباشراخ ا

 یجشر یا تا هسا لاح هن یھ 1 یدسشغوا رابتعا

 اسبق ثاتبزوب ارام ۰ یدیا یلزاق كم اوه "نوک
 عیلعلا هلیلح مایص هساوا قوفص ردقه امتا . یدلگ

 طو ۰. کد هرلفافهتس ره یدمهنلاق هدرلوا

 لادح راک ایر ضم نردلاض هنر ندقلحا

 ۰ ۱ هل ندنلام

 یگلهلغ ڭتسرلناکد یجشوتوت یرزوا ماشقا هدرب
 هدناضمر هنوتوت هکردمولعم . یدبا امامت نایاشهخدلوا

 قوح كن هل و هداسد . رولوا اتنتعا هدایز ندکعا

 هب هیعیسط تاحایتحا ا یسط یربع جایتحا

 هر ر 5 هدصانم لیصح ال تاج ردشم ۱ اع

 کا ییباوا روم نداق



 ایفا وبا هناحصتک ۸

 بوتکمر راد هلا اوحا فر هم کلن اضمر

 [ ۱۲۸۳ ناطهر ۱۱ ین ٥۳+ ورمون - راکفا ریوصت ] 5 +

 ینمرهش نالوا دوشما یلثم هداسد وش مز

 اا ی مرر نوسطا e زار

 زاغوب چه . ردشماقج هتبلا ؟ یعدقیج ندزت رطاخ

 یسافصكرلغاطوا ! رولیدونوا لصن یتفاطل ثنحما

 هوالع کد تاو هتناح كراندارظن ؟ رده

 تن اوو بآ ندا نار ند هرا ودا

 . زاقوا قرف ردهاباتش ربع هقو

 ناوصت | گدلوا متن ریسلد ندافصوا زس

 . مهروگت جاح هقاتشا كيرحت هلبا هدناز تالصف
  گادتشمامهطا .یفدانصت هتناضمر دک

 : مهر و تامولعم ضد راد هلاوحا كن | .ی

 نه فان روا هم اما ردازپسا نایاب یی
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TEراز 5  
 نی ازا ۲۳ ی كلوا نوناکر 2 هتسوب

 عرش 5. یدشعا نارف هدهقف هد 6۵ تعاس او



 WY راکفا ر وصد تای

 [ ها غ اب ندیدم
 یاسا مدارف زاموقوا روقوا ېب انک هاکح جاقرب و

 هناصح بط نف فاعتم ی 1و مولع تام"دقم هرزوا

 هج زسا رف هلراهحاوخ هسا دلل و . یدرلشاب

 ب ا د ینزد کیدا ر رف رھا
 . یدرولو هدنش روح قمزاب قرەلوا

 ا هسا هدلاح ےیدلوا لش ههکرت راسرد

 سرد ر هم ی هنس ید ا نوجا لصع نا

 اهد هتبلا یلص هحماسا هلروص و . کر

 نورا باک یادم هنونف ییا دلوا بوسمو.. رولوا لیتو

 روا لام ےا ویسا تقلا زا كم

 یگج هروک دنابصح هکرت كرلسرد ینجهب وقوا
 بن سو اش هناصح هربا هسا تلومس

 . ردهداز هترلا



 ٠ ايضلاوبا ةناخجاتك و

 هنسملاق هدنجا هدو دح راد رب و E یو

Rk 9 
 هاضموق وا هکر ینرلترد یمهللط تن

 قم ر> ۰ اک مدال كم 2 ر یهجزسنا ر ۳

 لكم زوم هچرسلا رف ید ا یک یاو
 . ردو 5 ار وظح وب ل کو سرد

 [ لاوم ]

 وکر هکر ینرلسرد یس هءاط هبظ هدلاحوا

 هال رام تک. تطیهدهجرسنارف 9 هدو ۳م ۵ ته ندقذوفوا

 هر ی یا یا توام ا مزال كا تقلا

 ؟ ردرا و موزل

 [ باوج ]
 لج هو د یر گیت نادا

 هار قافلو a < ها یا

 همسر زب لصن تاکو ردق SA یرادات



 1٥ .. داکفا و وضت تایم

 سای كە نا تلود نالا رب ص هد رب

 راوهنره صوصخ هرانآ هبلع ءانن .ردنر ندنهنلصا

 نی منال یوا دع ندهبام وا یو هحر هلا

 [ ردقم لاوس ]

 هدهجرسلارف 4تسشلوا تفدو E ردو هب هدزب

 ۱ هات هی بیک وت

 هداب وروا هل صوصخ . ردنا فوت ه رار صع اقر

 ۹ زووا تیک هہہط قاقد هحوب نوک نک <

 ٠ قاروا ردق كج هردم هاطا هنتقو یتقو ران

Gg dG نا هدرز 

 ید . ردحاتحم هنسملورلبا ردق هسلارف كفراعم

 .زسنارف نوچ“ دلوا هدنناسل زسنارف ییصح كناتطا

 هدافتسا ندنسهلک تا 9 لر هح

 CD NES ها

 تی ماد رز 4بلع ءا و قل وا مو رج ندهدباف

A 



 ایضلاوا ةناضباتک ن

 ادای نط ها نوجا تاشا ةلهال Ky رولوا

 ی نافل ادل وک لاح ویسا تراهم
 .:ردلصح سابا

 نر سوق اهس ی ا دوف الرا نبق
 ةاطر نوجخلدوا نيود هلال نفرب چه ( ادعام

 هتشدا ؛راروقوا ندبن ىع ید یهسدا و هیلقع مولع
 قازبسلوب نالوا هدنعرفوب زکلای تنم راسرد عماج
 وات دي وا ها هو و

 هدهسا ین یع راباتک ینیدوقوا كنهلط طقف
 3 ی رک رام
 EE مماع هلغ ماتم رد
 . رواق نوهآ هلتست هن رلسرد هبط یتلوپس

 و راسرد عما راو هلکنوب
 یقرط افا یاسلر یندلوا فولام كنادرکاش
 .هلقع مولع ید هدنسارا هلط هسا ندمایلا

 . رذلوقعم اهد كجا وزرا یتسزدن هکرت كهمداو
ESکد دور  A93 تک  

 . رام وا دنس هنساه : مو زا كس رب ندرلن |



 ۳ راکفا رب وصت تایم

 فص سرد ەد زز 4اد 6 روسنلوا نط 4

 یلصاح ۰ ردسرع كللذک رلباتک نانلو هدنلا هبلط و

 » ؟ اک اا ءال هل ر ظذ يلم هرلب وب ۰ رد سع

 یالوط ندنشوفوا هجرسارف كرط دور یکم

 ضا :لاح وب یلس لشاب لا شتاباکد تا

 و اتفاو زدم رم نالوا نام هدالا هتک
 ندهلم تاسسات كتکم هلغفوقوا هدناسل هقش
 ۰ زماک مزال یسالوا دودعم

 نیم كوف E تورم 9 هلو طو

 ردلاح ر بسانم كم یساملوا ن ہل رد هلا سل

 همس اک هکردراو ی ا للم ی

 هدنماقم لاثم یتسلوا رع كن راسرد عماج
 وا کنوح ۰ ردو رافلا عم ساف هسا تاتو

 کل تعل رش کک هہاط ندا ماود هراسردوب

 لصاو هثدحو رف یرالصح یاهنم نوچ دنلوب



  AN.ای)ا وبا هناحاتک" ٠

 رب ینیدنلوب یسهملاکم عطلابا هسلوا ید ۍنجا
 ندننامز اب و ندنلبیصح اب نوچ هلوا رصحم هتناسل

 نق هنناسل یدنک هدناسل وا هلیسهعاضا یش زا كم
 ردونوا یناسا یدنک کلب و ؛ردنا, لصاح کلم .

 ندهباحم ت هدهلاکم و هج زسا زف هدسرد .هبلع ات

 هبط تتکم نالوا هدقغاوا لاقتسا ناسل جاقر

 نمهدیا لوبق سایق چه هدبب وہ هنیرابتکم اوروا .
 بوسسنم هتیرب ندراتلم یهداروب ربا رب هلگنوب

 تقاذح تاما هداطا ندا لیصح هدا وروا هدیولوا

 تفاسل هداشتسا تروص هروگب هم اردن هرات دنا

 ناق ندزعنکم مزب . رولببهلوا مکعب ولت غو
 زایتما سکر دق رانآ هجنراهم و ددع ید هداطا

 زامهلوا هدعاق هلتروص رب اتتسا » ردرا و رلندیا .<

 ی

 هوالع هدینوش یحاص كنهلاقم ¿ نانلوا یکذ

 یر ناسل هد ردب سا ادم « : گردش

 مزال یسمالوا نیم كيسان وا , هسیا زاغلوا لامتسا



 ٠ راکفا روصت تابضتم ۱

  ۱وز رهام ندراناسل نتالّو مور هرزوا شیب لک

 ۍژکا یخد كنوق ابلوا سود هدمش زد *ااکم

 هناروب هرگسع ندکدروک هعظع تابالقنا هدابوروا

 لکد دونجوم  یحالطصا رب ره نوک دلا لاسقتنا

 ب زا یک  eنف نالوا ىش ەتشاغ تاو

 هدي راط نف نالوا مولعم یتسناجم هبط هللا برج
 هرزوا یامع ناسا یرانو هسرح « ردنزلقو

 ؟ روبه دا سرد لصت

 ليغ ززو یزاناتسل نک هداب وروا هله

 اکرول اطا درم نعلو تنہا 2 مدب ودیا

 8 رضم a وقوا هدزعاسل یدتک- 2 زار

 هرم ڭنابطا ناقیچ ندزیتکم دەن .راردیا مست
 . رارولوا لاق نتا واسم هان رلیدنک

 لیصح هداوروا ندنتام ینمرا ابو مور اعقاو <

 هکوب لاح . رول روک تقاذح باب را ضم ما

 نوک هرزوا یرلناسل یدنک یلیصح هدکرانآ

 ..یحوحر نانلوب هدنرابتکم ا وروا هکراو ردقوش



Rêایضنا وا هناح اتک + ۱ . 
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 ناسلو .یدرولینالشاب هنولمآ کرت ك ولسو هدهیبط
 هرب ندرب یصیاق  ینیدلوا یواح لوا هنس زووا

 «؟ یدّسا یلاعا

 یر ترار هنط هل .تفو میدی اونا

 تاما رک دما E هل زعاسل یسماعلوا ملاعق

 . ردلګد بجوم یتح توبث .لماعت هکنوچ + زّما

 اسل كنهندقم تامر هکرواسهنلوا میلست یلصف

 ؤط بودی فی مو مت یتاجایتحا قند رفا
 هدهباقع یفرامم .نوسلوایفاک هنس ردن كفر. نکرر

 ؟ ر ولوا یعاسل صوص هنفاب و نف صوصخ هناسل

 ` یناصقن كەم تاحالطتما دال دا رکا
 كعوشود یخد یتساروش,لباقم اک -۱ هسا تاعا نات

 نالوا اوا ات یک مناسب یم کر ولک مزال
 هل زوص هلک لقن ایوب هجرت اب یهسلع تاحالطصا

 ضد هدهجزسلارف میک تن ۽ رولآ ندراناسل همس

 یناحالطصا كنونفقوحرم راس رکو ثطنف كر 3



 ۹ ۱ راکفا ر وصت تایم

 یروهل ینا قطار هاب و هاتهج قلوا هدقلازا

 مورحم یتام ندنتفرعم داوف ٌل رادتقا ناب را قاط رب

 . رولوا بحس راسخ رب لکشم یسدفالت 2 رعدا

 هد و تک الود داع یه تا هیت 0

 . ردایاش هنسهصوصخح

 ۱ دارطتما

 نالوا هدقطصاب "هدلوحاتسا هرزوا ناسا رسنارف

 ۱ کش ت لووت یسوع تط

 ا تارا شنا هلابقم رب یاد. هتلاوح النه
 .:عخیاذشحا جور یتساه كس ردت هجرسلارف

 ندهناسش ضاما ضع هسا باهذ ر هاب ون

 - امهنلوا رشت هلقبال شا و لب

 ددص گن لم ن واک مزال كاتا: نقلل
 هدرز كن راهرقف ضم هابتهح یتلعت نالوا هزمشحم

 د اک نیس ىە اج

 ا

 فايع ناسل کا « : هکرد یررحج كن هلاقم ون



ORايضا وبا دن احاتک"  

 نخوا هارب «عالب ةبهحورشم «تاظحالم هتتشنا

 ج ریست یتموزا 4 ههکرت كنب راسرد بط
 ندا اشا کلا Sh دا ما ها یس هاج ثكنساا

 هاتهح ناصف كتاخالطصا ضس و ینادقف هلرلباتک

 . یدا لک لف كدصقم و تب وعض لصا

 طاص ولتداععش یرطان هبط. لّوا زار ندنو

 تهح رب هنتساها كحاستحا و یرلترضح یدنفا

 ارت وک یر یک دو دیو نا
 نواعم ر هنتفافر كن هچاوخ نه هرزوا كما رب ره

 1 یدشلطا نت

 نون نوش ارادسزردآ هدورلبا هکردهمدقم او

 زوو لوس ام اناعا لا چنا هکر
 ااا ا چ اان یک ی اھو

 د كن هب رخ هم وب وزو :هدوجو هبط

 كنمحرتم تعجر صوص هبط نوجا كجا عرس

 كر ید ندقرط ر رت لاف جایتحا هناك

 هندن اک نالوا .اننآ هت طا تاحالطصا



 ۷ راکفا رب وصت تای

 قرف رب چه ندنسهببط .بتاکم كتاب وروا هدنابصحت

 ینراسرد ,یهدتکم مز هکراو ردقوش . رذقو

 . رويدا لیصحت هرزوا یناعل زسنارف

 فک هج اتنا ینابصق ر "هوا" هنيا ثااح و

 بط نلیصحت کنوچ . زا اضتقا هش هدنفیدلوا
 ساق, ۰ ER هب ونق 0 هنامدقم .ددعتم

 ههنس یا شب .لقا ال .هسا .كعرا گوا هلزوگ نهج

 . ردنا. تففوت

 صح هبهجزسنا رف زگلای«رثلتس ردقوا هیلع ءاتع
 نوجا كلمنا عياض یتدم رب نوزوا هلبوا هدیولیدیا

 رار لا هچزسارف ناق قاتطرپ هدهبط بتکم

 هدنابلرب نانمهناش هلیشال .هکوبلاعب .زوشلوا س ردب
 ینج هلاق فص ااف یماسا زا نالیدیا لص

 . ردهدیادیم

 - وقوا هلال واسر دا هدا ووا یرامدقم یتح

 هرگص ندکدتما له هتماقتسا هبمونع راکفا نکرولند

 . ردشعا لقن هتناسل یدنک, یهمزال نونف تامره



oایلا وا ةنااتک .-. 

 ا طقخا ی نم توا مایک ب رکو
 كرت .ینهر 2 ثنالقع هفاک هلا هدهدامر یقاعتم

 الصا سما عانینا هداقتعا ر انا, لع ید ولاا

 : قامەلرا

 ینا جر وبا كناسطا ندا لسصح هداب وروا اب

 ..ردلکد هتلا .؟ نوسنلوا لمح .یمهدادعتسا تواف

 تاواص كن همناذ تىلباق رنا هب رجب هکنوح

 ملس

RWS OE RÊهلت هم ومع هو . ردنا  

A E RE 
 نالوا لسم كنقلخ یلنانع یدیسلوا رکا . زامهلوا

 كنابطا ناقیخ ندبتکم مزب هروکهنسهیط ثواکذ
 مزال قلنوب ینمج تاییح یذ تقاذح رب یربه
 ۱ دا

 لاح نالوا اط هتناصقن وب نهبمط هلع ماش
 قمارا هدنماظتنا تروص كنايصحت لوصا عطلاإ

 : رد: اضتفا

 تروص تتکم E تامولعم .ز برا



 9 راكنفا ر وص تابنم

 ثقلخ اطا ندا كف هدا وروا رارب هاکنوب ۱

 لا یرلفدلوا لفاغ ندا زما ترودص و مباع

 هدایز لا ندنتعفنمو ترهش كتاط هدزم هل 1

 ۶ ودولنآ نا هدافشا

 ا ورواّو هتلاهح ندنفرط یرلیضم هسا لاح و

 ۰ روتنلوا لح هتغر هل روص كبه هتان

 یا رد جرد واكساس یتا و اقا و
 هلاع هلروض نه 4ےس ا رل کیو

 ندزعنکم نوجا زغلدلوا ندراندا وزرا ةققح یقوُ
 S4 ین راتفرعم و تاضف كناسطا ندبا روهظ

 .زردبا قیدصت هدرلهحرد كج هلسهنلوا له هب هغل اسم

 ههیاقع تالاقا كنهلعف لئالد هکراو ردقوش
 تتاکم ۱ وروا زونه ند زونکم هنا سیب اکر

 هفارتعا ید یخ دمهنلوا هداقتسا ردقء یسهسط

 رگ ؛هدایز كا N کنوح روتا روح

 یسهلح ناه هلس كتاوذ نالوا فصتم هلتباردو

 : کیا تعجاص هیاطا هلک ندا وروا هدنحاح نيج



 ایضلا وبا اعات 4

 سیسأت نوجا بط لص ًارصحنم یرب ثسرادم
 ۰ قد شعوا

 هر ذلو هدناف تگلیح هدعاق هسا یراهرکص

 هنودم نوف ینه كر۹ ردم هلبتهج یسهلع

 نسسأت وب هدهرص یکیدتنا راصحا هنسهللط همولعم

 یک تبابطو شقچ ندنشیلصا عضو یخد عفان
 تفرعم رب نایاش هفلوا راد ردق ناج نهوج
 كنرف یرلرکص اهدو متو برع تقور, هدزم۰
 . .یدشلاف هتساطا

 یتسهرادا لوصا كود هک كدهنامز لوا ا
 هد ام: یا داوم ,ناظاتننم :نالوا نک هجا قیا

 ڭبرغ ارگ هدوجو یتکم بط نف هدرب هدزمکلم
 هرلفرطو یسدد دج دعارق نالوا قاعتم هت ظفح

 . یدلدا له

 هنادیم ابطا قاطرب هنس ره بتکم وب هتشدا
 دانالا ینا ا ردق هب یدعم هکردهدقمراقح

 را هوا یفاکتهنجامتحا كرن هکلج و نم لو درا



 or راکفا ری وص: تاب

 نطالس پره هلیسهلیس و بط هسا یاب را

 فدا کرج هنارکجبا نه هدنزاجما کلیو لثا فرش

 نوح دل وا لیصاو ردق هترا زو هم هتسا رولوا

 هسضف وب یسهلج ناه ثانیریعاشم یاه>و الف
 ان رک ادم اول ییا لتا
 موم کهن تکحو بط هلتهح قلوا یتعنص

 قرط رب,نوشم نوتب ا رابتعا یسهبایش صوصخ و
 ندرانآ یتاحالطصا نالواقلعتم-هنف یه .هکیدشلوا

 بیبط میکح هلیس وب هدینامع ناسا نالوا راعتسم
 . رونلوا لام ا, هتسانعم

 او مدد ته تافل اتاق اقا
 ید هدلک وب یک یرلکدبهدیا نا رخ )یمن

 طقف ترد لما ئ رلکدم هلآ اتما تیک ووفق لاا

 تا راغ یسقر ید كط هدن سفر نامز ا

 ES هغ دل وا اتعا رهظم هدد نزع رب کا

 تانج بآ یک وا هش اجرک کروایا زا دشا
 دم ناطاس خف نالوا یعرتام كما احا هلتفرعم



 ازا وبا هناا

 ر ا دل مهیا زح اع تاظحالم قح هلوا راکفا دراو

 : ريا روصق هدنناس هلا مارتحا

2 ۹ .۰ 
 صوص دم یاد هتنابط کو

 [ ۱۳۸۳ بحر ۱۲ قا- ٩۴۳۷ ورموت - راکفا روصت ]

 هدنماقم جور ا روع” دوحو رس یانا

 نف نالوا یونعم نام ر هت طفح نوچ دلوا

 دع ناچ كندا باسا هژوک هلم ره بط
 شیعتم هدندمت مع _ءانب اگوب . ردهتسیاش هسنلوآ
 تاحاتحا كتعسط ىط یسهفک ڭماوقا نالوا

 میام هده جرد یر كرم دا دع ندنسه رورض

 ر بکنم نده و لقع یازجا هلح زا .  رراوط
 شن رب نو تاک تاتا ایما تم تن
 e « هکللح نفو و دی تبع موق نالوا

 همکتطاح ور ءدال وازهظم هناضف «نایدالالع مث م

 . ئدنا هدر ا



 o راکنفا تر ول تا

 و

 هکردقوب 4 يک مه هداسد ا سا اقتعا مز

 گدا تح ندننادقف ةدتام ییدلوا ف

 ا یو هلفلوا زتاح یسیدنک راش

 تات رلندبا عدا یناصق گكنهکلم توز مرز یگلم

 ۱ رو یگ اوا نگنز

 هرم یگیدتیا وزرآ ت هسا راکفا ریوصت

 ع نالوا ae و فاو

 نالعا هل سە والع هظحالم ر هل ذ كصوصخحم

 دا رارکت هنب ینسهدافا هاتساموب ؛ یدشُما

 و كەر Ee هدافا

 ساد یک یا تب

 یغی دلوا تراع ندمام حاضیا )نیمی | لر هدزب

 هدنلخاد بدا راد ؛تاضب رعت هلو و .زرابا اا

 هسلردنوک ید هز ا ندغوط هغ دلاق

 هدنقح لوقو در رارب هلن رشت راختگالاب هد نهه غ



 e نیر او ۸
 هنارتتسا هسیغ ظافلا نالوا تحاصف رافم نوجا
 . ردرلشم ر و زاوج هلی

 هدصوصحم دن کر ها هحرد و ر

 تحاص رازب . هلغلوا دوحوم تاممش ضعم سا
 رلهرابع یقلغم تاغ هلهحو ی ؟رشا اعدا شن هقرو

  0 Eنوساروم هئارا هسا !
 اع "دا ین دلوا ۱ ات ملا له دكا ر دم هدر

Ê 3 
 هتساس كب رع بیک راس بدالا ناربم 1 ردشع وا

 ندنعوقو ددرت هدر اف دین رک طفل دقعل 3

 امد . ردکعد ادا رع یافتجا نالوا لصاح
 هدد رب هسا شاوروک روصق رب هو ده ص

 [ ضارنعا ]
 هد زب هدنص وصح دن نالوا ر ادهنایدا ده هب رغ و «

 نیعالتخا تایسا لاصعسا كتو رخ ندنهاش كنایدا

 دل وصا وا هد دش وا SNE ییدتا نا لوصا ضعب نوحا

 د رب یخ و مته ثاع) اطم ۰ د یاح یا تیاعر

 هی وک رب بوت 4 لکا حفد مهناز ا wr ندکعا ناسا او

 . مر ولیهدنا نیمات یخ دل وا یی وز نت



 ۷ را م یق

 یسهدناف هن شلوا جازتماو داحا هدنظافلا ۰ هیتوب

 دل واتفا رظ یی هک رش او وات اوز
 میارتما ؟ رولوا یتیم نو جاہباو دا هدشادنا

 نالوا ندنناعورف لکد نلصا كناشنا نف ظافلا

 هلتباترهنیرتنص تاوپسو مایا هکردیعرفرب امید
 . :زولوا لتا

 او تم ل نه ےن کیا یار لا
 ندنناکرا مظعا كمید هکلب . زملگ مزال یشتوب
 ضقن یتعنص ( ینلاعم ظفللا فالسا ) نالوا
 هدن راث | كنابدا ریهاشم هییبسیکیا نوح رلکبّتسا

 : رداع سالا ردات

 تانا: یغادل وا قفاوم :هایدا كلم ڭنمەدافا
 نالوا نلوبقم لا :تاتنافیلات نیرخاتم هدزفاسل قوا
 هات رتسوک- لا کلا دست صد ان تکا

 كنندسنفا ك لاک هدیب وا لس با كرے [۱]

 هد هدنا رداع ةعیطم ها دعای هدب راه ر یر لةدلوا شراي

 ردشندا حیط
۹ ۰ 



 یی وب تیبا جم هه ۶

 ی او ا کی دکب خر زارا
 « . ردلکد كج

 باوج
 [ ور اا نک -

 طا نم روش بکارت نساحم فرو لوه »
 ۽ .., لئاسروا بطخ اهنا ثیج نم لئاسرلاو

 ۲. اعقا رظاتع ] ل

 مازتماو داحا اشنا نف هکرواشالگ ۱ ندف رعتو
 يكرت ر .اکنوج « ردلکد تراب ندتناعر هظاقلا
 رسوم کادر ملول خج هنظفل گلاب ییا
 یهدهیدب و ڭنىرلق نایب و یناعمو قطنم یدیسلوا
 مزال قمالوا ییلعت 28 باشا اتح هب ونعم عیانص

REEنود نوجا رامشا.رکلاپ سا۹  
 . ردهدنادم ینیدغوا

 عفو دود لوک ےک لنوک برع یابد
 وب ید لاح تققح اسقاو ۰ ردراشما رعت
 تفاطل هدام كا ی ردیناکد مد يج



 ۶: داکفا روصت تاب

 [سودر] راتقورب ندلاع تبا یزانآ كنمفنامتا

 ه۶ کن الو فاو یکم مدار

 تراهم نالوا هدنب رفلد عینصت هققلایف + رزگب

 كتمط یکه طق زوءدننراخ ةثرادقا ادا

 هقش ندنربح هنادحو یماشاع نوچ داوا هدنقوف

 رعنا لما قا

 رب شم وص همغوط ندانآ هسا یناود كعد

 قاذم باب راهن کرا ام اهنسا و لوک

 نکل ؛ رولوا نوتفم جام نح تفاطل. هدرظن ر

 زیاح كاا راکفا مید نوجدلوا قالخا دنتسفم

 زر

 ابو یراعشا ناوسد [كنسنتم] هدزفابل نیصاح

 فیلاترب فارطالا عماجن یگ ی ران آ [كنسدلا ناسا

 1 زامهنلوب هادا

 [ ضارتعا ]
 اووف ص ءب كردن رک ذلا ا هقشد ندن وب «

۱ 
 ٠ ردشلزاب ا تیاع ید:یارابع ضع و قلغم کی

 ندتقد هظافلا جارما و داتا لصا اشنا نف هکوت لات



 .ایضلا ویا اات 4

 زرط نوت نواب رانالوا رشم هلا اشنا هدنجا

 فلاخم هلا هلک تریاغم هتناسل كقاخ ابو یم

 داق نوح رلکدتا مالا ل بابرا كلسم.نالوا

 ی چاو ر یک زالو

 شافراعم دزه ناص وب : هجنمداقتعا .مزب
 وق هفام حه .. ردشا تاشن ندنسمام هلوب لاک
 یابدا .نالوا سم یرلتراهم هدهسدا نوف و تعیبط

 قوح كن لماش ینبساح عاونا هدنرارنا فا -ا

 تفرعم تای رت_؛ردقرش نیمزوب .رولسهنلوب رلهچرا
 تفاطل ناشفلگ هداج یه تمیط هت هدبیلبوا
 ؛ رواق یعاخ ندقلوا

 لیا ہداعلا قوف تمیبط ےدنو یف هسا هدمظن
 ( همان: ناود ) اعقاو . ردرلبعغوا دع فصتم

 مزب كرەدا ریوصت دهاش رب هنن رلهنا عاش تاضف

 داجا كداتسا ییاوب نالوا شما راگداب هیادا
 یرامات رادتقا ؛ردنسآمنم كيدا بتا هک.هدساعم

 : زما لوق راکنا



 1۳ راكقا ر وصت نم

 رمت یغیدلوا مورح ندنسهلح ناه كتانسح

 وصخ دن نوجا تاشا یتالط_2لزمهاع دم و

 ناک ی واتا طار زمگیدنا ناب هدص
 ارا لند تزرع طلا رتش وا ابو كل رنک
 ۱ ؛ رواک-مزال یوا

 زدنا تح نده هدم ظن و یه و هدر

 . یدبا رصخ هنتهح یراددافا نسح لا ها

 ه دیر رنو اتم هله » . ردو ید صراع یتح

 عطق هدرا هوش ضد نکا تنا غو ولغ نالوا
 یزو شو هد نوجا ناب نسح کا رظن

EENنواز  
 د ماع"دا نالوا هدنفح یهاه تتاسدا هدافآوب

  ؟ نوسلوا ضقانم نده

 دا طتسا

 مور یابدا ا هتناققد لارى با را ضع



 ؛ایضلا وبا ةناعاتك 3

 ردن داتاتسو هلع و نددصاقم قوقح یلصاح

 یروصت ضقاس ها هدنس لئاس و هلا دصاقم

 زامهلوا نکم
 یر ی ر هوو | نادا

 _ هه قوقح .یزعبدا نایب یهدعاقوب تاذ نالوا

 ونک یک ییا شعت له هتسانعم اکیا یدوحو تب

 .دادعد [بااغللیعا] ؛دلدد [بلاغلل مكحلا] هساز

 [ ضارتعا ]
 ندن وب د غ روک ذم هکمرذنا هوالع ید از همی «

 تف هد ناص وصح لات ییدل وا شەزاي راد هیاس دا مدقا

 اقرب 1 هدلاح یبدا )8. 1 ییغیدل وا ھی دا رای ۲ هد دات

 كلو هد ران یا و د عش هرہطت ۱ هدنخاخآ 1

 ند چودا جا رکذ یتف دل وا ایت 7 اقا

 GK ر دشملار وک تد دم جد ه دن وب

 باوح
 :كدمنا ابا ییدلوا هذا رانا هدینامع ناسل زب

 .ندنآ اتقا هجان بدأ نههسدا را 1 نالوا دوحوم



 ۱ راکفا رب وصت تاب 01 |

 در كیا هغ ام بروا نارا ٩
 .زرددادع یوف للدر ید یلوف یدک هدنسوم

 [ ضاربعا ]
 ( بلغ نا کار ادد ل روک دد دن راک فا رب وصت ۱

 4 اعدا یک دنا تاب رخ هد دقلة تر وص تلنسهدعاق

 لوح و دعو سیم قوقح ه دی اش 1 رظبس نواب ش ممد هدناح

 یدوحو كتر بول وا شول لام عن: ۳ را طفل فاصنا و

 "هدام ینا وبشا ندا مارلتبا یدوحو مدع کانی کید

 6 4 نا هوا فیلات لصت هداضتد

 او

 نده كفاصناو قح یدوحو كن هنالاغ مکح

 1 E ی تەلاق E | اتقا یمدع

 هنلاصتسا ءرک ضم هد هسا رولوا بحوم یلاطبا

 : شلوا بجوم ینلاطبا مناد هکرهتوط . رولوا رادم
 ۰ ردلگد مزاتسم ین رع ڭقوةح یدوحو كن آ هب

 نشو هت ویغوا لاطیا دزه
EET 



 ایضلا وبا هناضاتک* 14

 لام هعيبط .قوقح ین :لماش نا مق یک يا
 راتو لغ ین رلهدعاف. للم هعوضوم قوقحو

 راو

 - دنفو ] روهشم هل جزا نف بابرآاض» یتحو
 هقدلوا دوجوم هيمو ع "لواقمر هدننب راتلود [فور
 اع"دا ینغحهبمهلوا ل رب یدوحو كن هعوضوم قوقح

 رصح هة عبط قوقح یهلود قوقح ك رددنا

 قو كعا

 قوقح هکرولشالک | ندهحورشم تادافا هتشا

 .رددوجوم ًاتاذ ؛هلدما داجمازب یعسقتوبهدنفج هلو
 .ودفورعم امونع ؛ ادا فی رمز هلراربستوا ییموسقمو

 هدنسارا دارفا یحاص كنهقرو هقلس ندنوب

 هود تایسسانم هدنن هیندم تاثیهو هیندم تلیه
 «رادقمر » یبهییط قوقح نانلوا ادق ین هلوصح
 هدهیلود لاوحا كره دنا ضيع هیات « مقرب »و
 مالک قوس ینتیدل وا قاب ديرب كن هیعیبط قوقح



 ۳۹ راکفا رب وص: تاب

 .رزوا جابتخا هدهعیبطقوقح ,هعوضوم قوقح ۰
 ایتحا  شلناسنا ۰ ردکعد "تالبدمت نانلواءارجا هتب
 ووا < هديا تحط لبوحم نون نوت هدا

 هنرزوا « تامر ؟ رولسهلوا دوج وم لصن لوعت

 لکد ؟ردسمزسقح هدول اقم هتلمر کد ندناتکرح

 یمدهعوضوم قوقح «یح نالوا هدا لوا هسا

 ؟رونلوا دع

 ندا ناتڪ نود هدنقح هییبط قوقح

 قوقح ڭرلڭود هدننام قم تنم رارثا یسهلح ڭرافلۇم

 یتح . رلردبا دارا ثحابم ةاطر راد هنسهعییط
 كا را ا ِ هنفو تاذ مان [ سنرام ] وسوم

 یلصف یینکیا انوا كاتک نالوا ندرللوادتم هدابز

 «  یس لاو 2 مای علف هلود هعیطو هعوضوم قوقح »

 1 . :ودنشعا مسو هلرناونع

 ناسل همان لام قوقح كەتا نوراب یتحو
 ید هدنسهمادقم ماتک رک هل تفبنصت هدکرت

 روکا تاق E ندناتک لا قوقح فوم »



EB caایضلا وا ةناحاتک  

 تایه هرکرب هددنا راو یر هیمساع قوقح كن ررر ره

 یب ر ادق هرب كش ردیعمت قوقح یک یرلکدتیا لیکعت هعقج

 یراخ هوا ی از ی رر ااف
 لهاا ر وو هاب و ود دعوضود قوقح لتصا نالوا

 ردد وجود نئاوقو ةد ماکحا جد سایه نالوا

 ندتعدل وا هدنمهانم ی ونعم EV هر دعت تانيه

 هددسا هام هش دارفا نداشیعت هددارفنا لاح ابداع

 -دنلو هد روس هیهوع تشیع ۳ كل ا۶ ,یجد رت و

 ` كشردیعمط قوقح نوا ی نسح با ند و

 اک 16 روا ران کاش و قاوتح قاطربا۵ ربا ادف یف

 دا دیعسط قوقح هلروص و .رولوا یالطا للم قوقح

 ی بولوا .تطوب یم اعطق هرکی دکی كدیلود یوق
 هدلاع ییدلوا راج هچمکح هیاود قوقح داود شعب
 یولعم تنكر شلو راغم لک هینیعط قوقح

 E ردنددا وع نالوا

 پاوج

 قوقح یماسا هگردقوب 8 عونرب چه "القع
 مک هت 1 نوسام هلو < 2 هے دلوا دات هنت

 3 هکز امهناوب ناف رب كجهدبا تققح مات

 .. نوسلوا یرنم بید یالالدتسا



 ۳۷ راکفا رب وصد تای

 :نادناخ ایندراس  هسا هدنسهرخا اعزام اناا:
 یکتا ل یسم مه" ی د دن و سا زاد و لام ھا ما گو ثبت رامکج

 هن راتهح لا اا ؟ ىدا دنسم هعدق

 تب ینیدلوا توخ ييارتسوآ هک ایر

 ثح هر و قح هنتلودایسورپ هدکلنا جارخا ندنفاما

 ؟ ردیمزاو دسر هقسش ندنتنلاغ جارغفسشوت

 یتسهام كنه "دامر چ ل. وات نسح هک مادام هدر

 هنابلاغ ربب داب و را ۰ یوم ماا لیدس

 داتا همحرب ولو هود لکان نالو لضف هلنا

 ةا اف « تالا کلا , ةد هل هوا

 لئالد كنهلوق ؛یواعد هکرکم . زامهلتروق ندعابنا
 ›! نوسنلوا ماس یناعحر ههلعف

 [ ضارتعا ]
 هب یکیا هل زاسعا حوض ود و یرط ( هدرو رم دب «

 هس اوي بو" وا هرتفرب ود ) هيا ود قوقح نالوا <

 ءو ق وقح a هل وٿ ۰ ردغاکا لوتس
 ت

Aهع سطح قوقح  

 رد عو دا رفا ۰ رداک د تزایع ند دع وض وه قوقحو

 هدلاخ یییدس وا روصت رک دعا شيعت هد دا رفنا لات



 e یی مت نمک ۱

 اسان داو ىيا یتیم اذا اووف دستش هد

 « ۰ ردیم وام
 تا وخ

 نالوا ی و امد تام تم وو جاقر

  هربخا *هلداحم ناسا | هلسهب رام هقراعاد رلهلئسم

 غی وزلش یراتلود املا هققلای- ؟ ردملکد یس

 یاعدا هاناس قوقح ضع هتراقلهفود نتاوهو

 هدیه یادتسا قوقحو طقف . رادتا فرصت

 لاح . یدشلوق هادم قرهلوا هما قاقا انالآ

 . ندقدرا ندهقراعناد یراقلهقود یتاود ایتسورپ کوب
 قح ران تیام ره وق هکیر اقرب یشا هرکص

 طقف و یتشیدلوا دناع هنلارق هقراجاد ًاتاذ یّرصت
 -راتلوداتسو رب و ات توا ار طخ هاتهج هم رح هباغ

 بقاعتم ینا و :یدشا نالعا.ینکیدلبا لاقتنا هتب

 هگعا دتقک ندکارتشا قح شالوا راح نانرسوآ

 هبسرب هقش ندهالاخ مکح راهلماعمو .یدابا زابجا

 هدنددصاقم ها 9 روانا
 E دا ی اکو حالاس ارحا هطبساو



 o راکفا ریوصت تایم

 سات كوالسخا ايو. فراعم هجو اما +یدلازآ
 هد ود نه و نت لغ هب ابلاغ مکح

 ندنسلو تّوف كنائاصخ قاسانش تسفنمو طابتحا

 2 دوا اا

 باغت نوناق هدهلود لئ اسم هلا هسقو

 هطسا و راع هدا قهر رک تجاح هب هراع

 تک یخ نوارحا غ اوت

 ۱ مکح یگیدشا داقنا هللا یونعم زا شریلق

 ؟رواوا یقلادع ههقماشاربتخاح_ م یهاظ ربثأت تبیلاغ .

 ثكحهدا لصف یهللود تاعزانم هداسد یلصاح

 هدعاق « تلاغلل کا « نکالگد دوجوم هکر

 حالس كما ضرع هسشناب رح قالطا لع كس

 هاباقم هلبا لیادرب ے ورجم یگ درج یاعتدا هتهادب

 . زولوا ندنلیف

 [ ضارتعا ]

 دردا نوکنآ هدنفرظ راد جافر وبعا یو »

 قوقح ضع ید هیلود لئابیم نالوا یعاد ییامد كفس



 یهو اب ا

 نالوا ضرتعم هز هکرولسهلوا قالخا نف هسلوا هسلوا

 ياو ت رابع نداس ینا ئدصقم ید فا

 زولشاا | ندنسهدافا ةویش

 لکد یفص راز ور ن هسا قالخا م راکم

 را هم هر وب رده درک
 هدهچردهب هسماوقا هفاک هخ الخا کا هاوس

 هنس وله كن هع دقلام د هدننسلافرثام رلهسا قاف

 لئاضف یره . یدا راشعا مدس هده ص وا

 ندع فارشا نالوا یمسم لامر كقالخا

 ۱ ؟ترولوا نقلم:للهبترت اهد

 هدنسازآ دارفا راقلراکادف یک تورغو ناسحا

 تسس هنسسلماعم كن ارن کج ۹لا ے ودام ردقهب

 . رولوا حودقم ردقوا هجو

 هتنغمیدنک گلاب قوتف مرغ ذلدارفا کدو
 هجرانولایم هسلا قوم هبناحا ثتموکح . زونقوط

 . ردما رارضا ینطو یاسا

 لح ه رام ,ينمکح هرضاح تسدم هققطایف



 ۳۳ راکفا ری وصت تاب

 باوج

 هنس هدعاق « ی کا » كن ه رش تع
 نكت ER لا یک ید عدا 2 3

 SE EET ا
 RS ضعب یک ق قوه صرح و س تع

 . ردندنرت ام ام تىقظا تفص یسهلج

 قرار جا هم سل نددام هد ام 3 یصاح

 . نوساوا یر ندنسهماش کج هتودام کردقو

 حورید عیابط مط یدلوا ب تلاغم »

 » رج 9 رهف 3 رح ردا یقیعص ی وو

 یاده س اسو هس د مولع ناک یاب ڭكفرأعم

 هدهبعسط نوه لیضش هن هرتاس ماوفا عام هنا سا

 یندعاوق لمس كن هلع باشا هلبحالصا زر هسا

 ن وخ دلوا رات رب هجهیلود تالماعم هقش ندی
 كلمنا لیاقت ین الاغ مکح هدنرا تهجوب تقرا
 ثكح هدا هش هص وصح وب ۰ ردق و ینتضاخ

e 



 ( نال وا لم فب رعت اا ) مفلح
 لباتماک کا ؟ رولیهلوا ےک هقشب ندمراص فیس
 E مان لصت سیا | هجهنتسوک تیاقح
 یر ندهسار محا هو یم دم روت سدود نحح

 ي دل اط هعاطالابحاو هلس هدنحشا دار وا هخ دلوا

 هلسراض نالوا دوتحوم هدربیه گلاب نوجا تابا
 6 نا اک ی لدرادا

 ی رفت کج حن ذا رفا كتلاف نواق

 . رولسهاشالک ۲ لصن ندهراعوب قلوا

 [ ضاّرعا ]
 ترظف. تورو تغ هدنتعسط تكاسنا هکمادام »)

 ت هددسیا یزو یایرج دع یک هل
 مهمان :دیادنازت ردقد قالخا نشحو را م ولعەد هنر
 یدل وا یتا را كا صتاش رد وا هرو و لو رطق

 کوا طف تروص منال كن هر وک ذم هدا مح
 مولع ى دلاها دا رفا . ر دتهادهبر ید ریل و زا

 لصاع هدنزکرب لئاضخو هنسح قالخا هدنمداس فراعفو
 یل ود تال ءاع د نالوا یراچ دادام لود نالوا نثعا -
 اقیفوت هد دم رغ هدعاف وسا 9 اا د .دیح راخت و,
 ردگکد یراج



 2 ۳۱ راکفا رب وصن تایم

 دارفا ریارب هلاطدا یتفیدلوا اس ندنماکحا نوه ردغ

 تروص كن هدعاق بلافلل مكحلا هدنسهنایم مدآنب عون

 هطداض هرز وا قل وا حطاو لسیلد هننای رج هد هقلطم

 99 ردشمرمموک یی. رله رادا

 باوج ۱

 ندنسهدعاق » بلاغلل کا ۱] دل راکفا ر وصل

 ۰ یدا واع ههلود تالماعم گلاب یشدما تح

 یتیدلوا لملاروتسد كنهدعاقوب هدنسارا دارفا

 وط هعاطالا جاو كت اقح کلب . كدمتا اعدا

 . كدَسا ناس یدل

 کنم ینالم هتلاغ مکح كتمسطیه هققط ای

 و نر رب منا دارفا راو ردقوش - رنک
 هسا هدهبل ود لاصم ۳ ردا e تد رک اک

 . ردقوبهک اح وقر كج هدیاذافنا ینما هقشندع#

 نالوا شقلوالح هن انعم ر راغم هنف وطنم هتشلا

 . یدنلوا دارا اتبع نوجما هابتشا مفاد نههرقف

 ۱ E هرلاوعد ندآ روهط هک رلتلود اعفاو «



NRملا وب | دنا ات  

 ندقرط تاذر یواح یاضارتعا ضع هدنقح

 یلوصوت 9۰.۲ ثتداوح هد رح هفرو نالواشلر و

 ۱ . یدشلدا نالعا هدنسهسل

 راد هدشحم یاننا ناسل یندناللوق كتاذوب

 یناضارتعا نو دلوا ناهرب هنکچ هما زواجت ندید
 زردا رادتا هنيا كرغاظحالام نالوا ه دعح

 ا بس طقف ؛ ردا زوا زار یاوحو دج ا
 ثثحام نالو. ماتخ هد سه وصوب 3 هلا همازور

 ینالعاتعرس كئداوحو تاظحالم یتمما ضم و

 هدباب لوا هک ردلومام ندنگیدتنا تاشن ندنتب روک

 . رولوا لوقم زعرودعم نالوا

 [ ضا زنعا ]

 راد هدیرک هدنبهخهن لورو ۲۴ كراکفا ریوصت +
 شقا هسعلاطم هلقد لک یصویصحم دن نال وا ج ردنع

 تاعااطم صعب نا وا و اا د را و هدیاب ل وا ندیم دل وا

 هک هل وش ۰ مردی اج ر ینبط هزکهدیرج كناضارتعاو
 كزەدىا ا ساسا یف وا بلع نش مکطار زاکفا رب وصت

 نون اقوش كند شد تيه درک و رو ۰۱ فا ۷



 NA راک وا روض تار

 اا
 یگلهداس كتاسدا یسهدافا زرط كنهلاقمو )

 ر وصل هسلا راغم هنعوصوم نالوا تراع ندوزرا

 . نوسعوا دع ضقانت عونرب ندناعفو لوق 2 راکفا

 ر هرادتفا تارا نوش الصا كناسل ندارم

 هد رمد صار هلو 4سو 3 ردهناصااخ تحل

Er۳0 3 ےک ۰  

 ص دح هدلاح یه ثلمرتسو) ناف ی نم ها ریقح رانا

 ( زردا فارتعا هلنا رج ناسل یغیدلوا هدقوف

 ضارعا "در

 rar] رخالاعی E A ورود راكفا رر وصت ]

 ۱۱1 تادا كت اهغناعلو اولس هات سمی کک

 صوصخ دب يا نانلوا س هدراکفا ر وصل راد

 دم ەنااتک د) قد نالوا راب دنس هل دسم درد ۱]

 نالوا را دینامع نالو ج ردنه هدنسو صون یخ ز وقط

 1 حیاطال ۱ ۰ ردص وصح دم یک هدالاب هسا هل قم.



 ايضا وبا .ةناحاتک ۳۸

 یاتماضد نالوا هدا وزوا تیم رب هل و طقف
 یکم اک متر ین انک تفل یک مدیا بیت یک

 تب توط هدننروص عراش مکح رلهنوم و هدغاق

 هدهشا دندح هرژوا بولطم یزعاسدا هتسا رولوا

 ا تانولعت كلدرف لا قرق طب زاکفا ثامومع

 هنسهداف ی ررض کلب هدلاح وآ نوهگجءدبا دید

 ۱ . دولک بلاغ
 هدا لها یمهفیطو كراتعح نالوا ندلسقو
 . ریکعا تسدخ لکد ول

 2 هکرد هد هچرد رب تر هدهایدا تعط .,

 نوچ دا وا ندنزاناش ت هنلالقتسا تن

 :ویشغوا ها ادا زوهح هنمومع كلت نارا

 حالصا ینابل نالوا یتقطا ,للد. كم ها

 مکر هنباسا راضحا ڭایاج دصقم رب یک كم
 ندراد دج نریو یدبا یا هناي. دای هسردآ تبشت
 هدون هک رغا همش هدنکحهعا زارحا یفرش قلوا

 . روشنفاب هتناش ثتلود تنه هدانز ندهاج



 ۷ ` رای روج تای

 الط داو کم لا سواا
 ( رولینبد قارغا اکو ر

 ۱۲ هم تیام یک ریوی
  هحداعو لقع هرزوا قمامهلوا نکم یعاحرا هنسهچرد

 « ( رولب رب و یمان واغ اکو ) . هسا لطاع ندناکما

 راو .هنلامیتسا (زاوخ طرش الب) كعون ینجوا

 ۱۳ تب عاق یاد هاسات تفت هیت

 یقوفام كد را تعاق نادقف هلنانسحم كتي
 تدا ندا باط یقوفأم كتردق را - ردسلط
 ۱ . ردیدا یب كوس هب لگد

  یدصقم ر هلو هر لگ هدارم یه

 كراکفا ىلا ید هدزفم یک ییدلوا هدر نه
 كا عضو یتساسا نایدحش طقف ردا لاکا یک
 هاعق یە رظن طا سو نانلوا دادعت هدالا نوجا

 یدوحو كتیعح كوس چافر ايو رب كحهروت

 نیز هلیتفرعم یهاوج یتعیبط نسح هکردمزال

 باسا یییداوا جاتحو بکر ندبدا پایرا ندا
 . ردیللوا بت .هلتنواعمو تاج ثتلود هما



 ایضا وبا ةناخشاتک ۲۹

 هسا نیشنلد زدق هن ناولا هدنرب . رزگب هنیروصت
 یر را لوا ننر ردقوا ظاسفلا نرل

 یسکا نوجخدلوا قباطم هدرظانم و هرظانم
 ما ول كمح یتح ۰ ردهدنفالخ كتعسط ید

 ندنغارنم یس كناولم رب هتشلوا رظن هنس هموس صع

 لوط كغا رنعرب هتسلفاب هنسهموظنم ادم و نوزوا

 نوزف نددر دما نالوا هدنس یهام هلا هام

 ! رو وک

 رصعو نالوا نایاش هتقالطا لاک نس ثتفرعم
 ینراحادم هلئاه لک ایه اطر هلیوا هدشیدم
 ؟ رولسهدیا راکفا مد : لصا ناجا تط نسح

 ناب لوغ هکردمراو دشر بحاص ر ج مواد
 . ٩ نوسلوا ظوظح ندعاقسا ا

 3 ۳۳ كعد

 .یعوقو "ةد اک دوشم هغلاسم »

 ( رونلوا هع” غیلبت اکو ) . هسا لپاق



 Yo راکفا رب وصت تاہم

 ید بدا ماع رب «یک یگیدل استکا هلدصقم رتست

 كما فرص هلام نیس هسا “الام نبر .یطاقلا

 هنینراخ کاتب دافا تط هینرولاق هزب اما. ووا نال
  هدنافرب هنتحاصف مالک ندانب رت ردق قج رج

 باد مک هتن . زنا بترت للخ هدهتفاطل هلس 3
 نطاب خاف ساب نان وا رام هفورعم
 ۱ . زیبا هدصقم هسزها دز یک

 نوت. شن هظفل تاس ر هدزعاسل هلع ۳

 نالوا مزال هر . زغا اضتقا یطاقسا ندرابتعا نوت
 هلاقم ةسالس هماعل اهتمام مالکلارخ » یزغایدا

 ا کک رمت « هلام ی هصاطاهتضر و
 توش نارا هدزغاسل هساوب . ریدکعا ع اجرا
 هکرولوا قصاع هگمربو تیار ترم نالوا یراح

Aماظعا نالوا تعیط روغنم و تفیفح نعد  
 . ردو یخد هطسا و قجهراتروق ندنرهصیق ماماو

$ 
 یار رحت فنا را, هدنرات | رنک ۱.هکردمولعم هنبارا



 ایصلا وبا .دناتاتک ۳

 تانک لاکنشا هدننسنع نالوا کوبا لا كرغاسل
 یتسهندا ران[ فلک " ردهدتنلاح یک ماظتنا زب

 ه هحردر هدیروص كج هنجا اف یتفاطل كلءهداش

 یک نزاوتو عج هکلب و لباق كعا نییزت ردق
 هادم راز لزوک قرهلوا یرب ندراتعنص ضمب

 ِ کشم اهد كمروتک

 نوجا دیلق هنیرناسل ینجا فرص هدلاحو

 ۱ نوسلوا زوج نده دیش یهدافا هوش

 یتازرط .یننق كتءدافا هوا .تفابطل مدام

 ۹ هن وا رابتخا تب اع تفلک ردق ىج هراقح

 ستعیبط ضب هنيا واو + زعشفا هن هلزوک
 هلحم قاط رب « ردیسهنادنسب عیاق تاني زت كرلەطاشم

 دایک دو راکوز نیک فاق رکا والک
 . یکراقرو یلشموک ءیلنوتل او

 هنیداقتعا كنسیشنم زسنارف روہشم رب هج
 لک قرا شیارا یهبسلا بام لقاع ره هروک



۳۹ 

 ۲۳ راکفا وقت تای

 بلاغ یداقتعا قل وا تلود تمدخ .دصقم ندتباتک

 هنسالوا تذاک نط رب. .شم هل یعومع رکاب و

 هک دتنا مارتلا ینهدافا زرط ییدع تلود مالقا هروگ

 . ردلکد نکع هویش دید

 © تا نود لوفاسل اس یا
 : نولکمدوچو هاتس ردو تفت ثنب

 ران دنا تمہ کیو رک هادم و هد وب ون

 یزاوج تح كنهظفل تان زت هکرونلوا نظ نوجا
 . ردکح دنا لتصاح فالتخا هنر ضعب هدراکفا

 هادا نالو ت رش هلتعیبط نسح هدزعرصع هکنوج
 ` ااا یا فلاح ر :یماوجخ هی ذلوا تچ ارم
 هلسس ینیزاوج_سکعلاب هبسیا یقاطرب .رتسا یتساه
 راکفا یسک ههسیرع رات یسکلوا هکزْما لوبق
 . ردهعلاطم رر شل وا لصاح ندتسوتفم ههم ع

 هکردرا و تفاطلرب هدنتاذ لوس لزوگ اقا و

 تنیز كنب رطف نسح سايق هبهیمیدب نساحم كن
 یازحا هکمادام نکل رولوا ندنایه یتس هن هضراغ



 ایضلا ما دناحگاتک ۳۲

 لاتتسا ( نالشد رومشم طلغ) -- یسیجچ وا
 هبصا عضو ( نانلوا رابتعا نوا نل )كلمو

 كال لها هدا یدصقمو . زدفقوتم هجرت

 ضع هدابوب كزعاسل ینح . ردبا لصاح یتغر
 فک أع موحیم یراکویب ا - یندیسیقرت هیت
 .ردهدنسهاسیتمه ثنایدا نددحج خاطر - نالوااشا

 هعسط تادافا كن هدوحوم و ی-حدرد

 یلهک او تن ندنرلهلاقم نالوا كلام هنتفاطل

 هتنغلوا ملعت ءدام و ملظنت یسهعوم تات رب

 ایج یحاص رات هلا هیلا راشم بیدا [۱] . ردطونم

 د اكا ند ی ا ندنت شام و فاواتسا و

 هله . رولس هنلو یرلرا یلخ ثاجهدنا ۳

 ت شیک سا ضو واغ :نالوا هدنرامستو نیعم
 هدو نوح ناس.نسح- رکاب رظن عطق ندنرلهویش

 هدزب طقف .. رولوا هنو لزوگ. لا ىف هدمظنو یبیو

 باعا ییبق هدعلاط: و اساسا تایدا ةنوغ [۱]
EET OE E 



 ۳۱ راکفا ریوصت, نایفنم

 هلا هننامّو هدناز ۶ناعم هدناهرب ابو سوماق نکی

 لصاح ندنجنم زلنا هدنروص و . رولوب طویضم

 هزوک هرلنالبب یهکرتبزگلای ندنباتک تغل رم یو
 لصاح ه یرغ ندنهذ طغت هد تعا نح

 ؟رولس هل وا

 نالوا لعتسم هحزب لهحو تبع هک یدااق ۱

 - ابدا هلا شا هدنانک تفل یلنانع یتالک قوحرب

 نالوا دودعم ندنراسیس كوس ا كصر اه قدرت

 یعوزل هن كن همرتسوک یک زاوجبر . هظافلا تنا

 ؟ ردرا و

 ضمب هلم و .یگیدتنا تاشا ك لالو هتشا

 اما تخل ههعرت یناهرب و نسو ماقان بغت یتتاسنرت

 سف درب هنیراشاب محو برع هکیرّوست كما
 ددندنلبق قمارآ ۍت رالاخ دا هنتیلم .ینایع هلکمردک

 رایلناقع : تغل ..زامهلوا ارج لباق هلترودصرب چه

 قیفوت هنجایتحا رانا هدا قجهاساي نوجا

 . رددغلوا



 ایضلا وا هناخماتک +

 هدزعاشل يهو تاک نانلوا بش رصت هدر

 غوا لوو لغاف ووو وا تیک ان
 هلا تا مساو ناکمو نامز مساّو ههشم

 عراضمّو یضام یخد هک ضمب و زینصاو لیضفو
 تیأتو حج )یاس مو اهدا یو وک کر
 لاعتسا هدراتتنه .ددعتم (هللا لقت تاد نسو: هنلاکشا
 فل دام لای ها ىلوصا ڭكسوماق . زهدکما
 هفورعم یانو ییصا یانعم ندنلاکشاو كعا طض
 هدلاع و .ردنراع ندکلیا هوالع یرانالوا قباطم
 بیرت هل رابعا فورج یکلوا سوماق هک هوتط
 نالوا یطوبضم هع دعاوق هکمادام . نوسنلوا
 یگیدتسا نده لاکسشا و هغتص هدننورد مدآ رب

 كتخل زو جافرب تیام . رد-ة> همه وب هت یک
 هن ندنو هقتش ندهلا زا یب وعص نالوا هدنس رحم

 ؟ روللوا هدافتسا

 رلهلک قوج كب یسراف ای برع هقتشب ندنوب
 فورعم هلا انعم اقر اب ورب دداع ناسل هکر درا و



 Wl راكفا ریوصت تایم

 ندنسهشاش دیله هدنناسدا كنناسل یدنک هتلا هدا

 .ردمولعم ت دلوا كعد داحشا هسا دیدحت . نان وق

 و و ب ی

 جایتحا وب . رولوا لصاح هاسبترت تغار نام یر اخت

 ضمب ىج ردود وا نرسح نور وب » ندنفور

 گتافل قرهسنلوا جم ناهرب و سوماف ندرانف رط

 ۱ ید برا هل راتعا یفورح یادتا

 یخو هناا رجا هک اقرب یر او

 . یدیشلدا تاشل

 گتامرب هکمادام هروگ هنسهعلاطم راک رب وصت

 قیطت هلماع هموقر هة دل یتسهصاخ ناعوضوم

 ببر نوجا محو برع . دک لو فای ا

 هدهکرت ا e هب یه ید رلتغل نالب دیا

 ا هه ر کنج ۰ زامهل وا تحاسصف عج سم

 - الطصا هجو هلا نالوا یسلصا نکر كناسل

 - هلوا لماش نو 1 هنامز تاقرت هک یەک تا

 رد قو یامحا قلوا لمکم تفورب e نوه



 اصلا ویا هناحاتک ۱۸

 و ردملکد ندنسهلح صبا نالوا جایتحا هنحالصا

 : یحالصا باسا هجنمهازحاع نط هسا هل وا

 نود  همرولم نم تنال فعالا
 . یدیهع و

 .یددح مد ادیعومع لاعتسا ثقالک « انا

 طاتوا یءدننب ناسلیازجاهجانعمو الما ال
 دشنت ار هک دات یتقح داحا كن روص

 فلت رادوبسع مار هدافا و مالک طیر اشار

 یو لیست اعدت هاش تی
 نا ل هلو ن ناال ایا

 . ردنراع ندنراتروص ید رج ندراتعنص یلتفلک

 : هلوصح طئاسو تروص شوب زهلگ

 دعاوق نالوا . دوجحوم هدا یسجمر

 ثكنسرافو یو يمت لاکا و لیدعت كن هناهع

 . ردبا فقوت هتل ًاعدقت هاتو لاشاو دعاوق
 لیصح ندناسل هقش ییهیدا فراغم هکم دار ارز



 ۱۷ داکفا ربوصت تاب

 فنزل داب برع هشئدنا راکبا نالوا هزنت زاس هواج

 راهزا كس رارا رنج نازیاو مور هاب زاکفا راما

 نک یکی هنناب هتسدلك كرەديا عج ینراثآ

 . رولس هرو تیز

 كضرا یوزر هسا قلخ نالوا ماکتم اکیا

 یهدنقافآ هکردءدقماشد هدنحما یلادتعا ضرعر لب وا

 ا اسا دم كگ تامل

 اعم راہ وا حابص یسئام سکع ڭنیرلایرد هکرکم

 ربا نریدک | یرادبآ ةنیا رب عونصم ندرهوج

 قافآو ىئض هلو كتل هللا فاطعنا هنسئا وه

 . هیلبا فالتنا هدر رب یتگنر ةعیدب یا
 ینانسح كناسل كوب چوا هلب وب هدزغاسدا ا

 جود نع هلیلابخ یکب كزغاکم یلاک کف كزمامزو تم

 اوا اا مرد مدووش نج اا لا
 ااو شال کلا تس ا

 هدزمگلها یشد لان كتاسدا رک هبهنلاطم و
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 . ایضلا وا_هناحاتکب ۱3۹

 و دارطتسا-

 یلدا رد ماع هم زرط كناندا تاظحالم و

 كفالسآ هاشم ۰ ن فای ضرعآ ههفلاس

 تلالد هک اک ےب هنلوا یخد لهضق نایت

 دا اوت اور اعم ید هک شوم رم او کا
 ردنق ههر یرات | هوا كلام هنتوق داحا رولوا

 كانسهنایدا تمیبط یو ةد عبط ريغ تروسص
  هدنفاخ *یدایم مکهتن . رداکد ضقانم هبردق
 یل ماتظتنا مت ساضعا کر هتلنافوصم ضد
 7 ملک ال هما ند طا تردف کک

 کت

 یدل وا لمایش هوقلاب هکردنابل 2 نمکی

 بدا دف نوامبر یر لا هواخ مروک دان

 تابعنط فاش یسهدافا نمر. نوچ ب رداناش

 ماا جوا کک هوس رب شوا ببر نوبجا

eهدننورد نوع دنلوب عماج قیتمنط وصح  : 

 داخ



 ۱ راکفا"ر وسد: تاہم

 نالوا شازاب هدناسلرب ینجا هروک هزب كنا لأم
 رم دما ناسا

 . هکناسل چوا نالوا یبکرت یازجا ثانهکرت
 تنه الاح هدرب رح نکشلو داحا هقدلوا هدظفلت

 هدزوس یک هتل منافا ؛ روسدنا هظفاحم ین رلهیلصا

 . ردلماک دض هدتفقحو دم اب ی

 چه هدهدافا هسنلوا لل صفت ردق هب تشصمر

 جاوما كتا ررحم نوچ دلوا هم كمام ر و هلصاف

 یراکفا یرلرطس ندا بقاعت ین ر ر یک تل

 ا تادرک رو مش قمرابروف «ندننک اشک
 دصم فا راک تک زو تعنص هدهسدا تالّوم

 قلوا یدوحو هش مالک ندنگ ورک هنمکح یلصا

 "یهسلا قلتتاص هدراآ قوج كن انعم نالگ مزال
 رداع هتنراهحراب انآ نانلوا لامتسا نوا هارا

 ردق قح هلوا زا" هلتروض رب زاحم هدهدافا

 مورح ندعیبط تفاتطل نعرا | نوچ دلو جاور

 . رداطاع یخد ندتققح یژنک | هقش ندقدلوا



 ایطلا وبا ةناحابك ۱
 - وهم زیست اعا هوم » راکفا ریوصت, هکردشما
 راظنا یتتماقتس نالوا هدنسسهمیم تهاد كنند

 ثحاسم قاط رب زاردو رود نوجا تاما هدهمومع

 [۱]. ۰:یدیعلوا روح هتسدارا

 رم نوا کب جا دف هلو ناسا فو

 نو نیش تکی رو را ھا
 ووا ا متر قد« رفاه اوا
 :یدنلوا رادتا هتنان هدر ز ال كنصناق ضم

$ 
 . اللوق هدانعم رب راهلک ندبا هدافا تهادب و نلف

 قلاق ندرابتعا یتوقو مکح كطافلا ردق یج هایت

 .ردلاقن ماه حاضیا هدراروصت هتد یاب هلیتهج

 ونک ا و کورس نفخ هل تاغ مال
 جارختسا ندنسهنایدا فیاترب رومشم كا ازم یک

 ندنسهلح راکفاروصت تابنم هر وکذم ثحابم [۱)

 . ردت دارت هدندادع هناحاتک قردلوا ورحییا هجرآ



 ۳ راکفا در وصت ,تابخعنم

 همزای بوبوقوا هدلوناتسا قوسروط هوش رانا
 فورعم ثسا .یرب هدنوا کلب ید ندرلنالس

 نالوا قوقح لسفاک یتح و :نددعاکر . شلزاب هرزوا

 راک ط داخ هما هدافتسا لب ندنتلود نوناق

 ندنناسل ینجا چاقر كب غو قرش هزغاسدا هکنوج
 هبهدافا دارطا لرددا هلغ راهو تش نالوا راعتسسم

 ندر س نتادافاو تارعتو تاوداو شمر و لاخ

 یاس هنا ریارح بولسا نالوا شم ربا نوتب نوتب
 ا ری کیم نال قتاز

 ندقمزای ینگیدلیوس و ندگشوس یتیدزای لق بایرا
 هسا راو لاحر قحهناوا هدنوب هکوب لاح !ردآ اح

 نالوالکو و هقش هناسل نالوا لیصا هدراکفا غیاب

 ردکعا راوصت ندا هقش هلق

 ندهمدا تای ومس هدزعاسل هکودیسهتدس فلاخوب
 هلا هدسعاقو عضو. رول هلو را زا ك ی راع

 كنايویس و هتفابم نالوا هدم لامتتسا قرع
2۱ 
 ا تد وع ص ردق وا SS نابع یجاع



NNایضلا وبا هناح تک  

 تاغل :یساغلب كرا تام یهدءخا نورف اعقاو

 ق غلا نالوا یذخام شاپ رمان داو
 طقفء ز وگو !هتنسراو ندنت روح كما(فاستیا

 راند اوریا یل تامطف تب مون ون ا6دراتزآ
 هنامدقم یترافو یرع مدارب هتسآ هدر .ردصوصح

 یسانعم و الما هکردیلما .دوجو تفقو هنس ید یتلا

 نورا دزعاییدا هتشلا ..نوساسهزاب بوتکم رب , هادو
 ردام ترمعم وب رات هج هموم 3

 ندنتمدخ ڻالوا دناع" هنهلم هطنا رز كتاشدا

 شالوا مشتنم ترع+ناتسل هکزعورحم ردقوا هتنشا

 رق لغ یا هفاک تاشتا "یک نانو ادرار
 نکن آقا وار و خات صفا هنلغ یاس للو
 زالو ر داوا ناجم او س اب تملا زو فک ماھر

 شنهسدا تاسانم . ردشمامهردیووا ید یزاناسل

 کی نام وهی لادا رب 5ایم التهجم ینادقف

 ندنلد لدا رف هدا راکرت یهداروب هدلاخ

 ۱ ؛ ژامقلو انشا قحهالک ۲



 ۹ فاو اهرم

 نا راک ایر تافلام یمظعا نکر ۰ نوستبا تمدخ
 . هسا زعاموظنم نالوا ترابع ندهبا ردنلق فرمشم و

 سرف ) یناود هکردا 2. ورت ردقوا قالخا دانسف
 (!نالوا ظوضم هنشانم ناطنایش هدنراتفل ؛دادج

 زها عاش هتشوق راندا: نط یا ةغض وند
 .ردبا تب اضک كنت هرات لا مر هننازونارا:هنچیوت

 لک لوا ادف هسروعا تعنص ینعم هدزغاسدا

 یا )هل فل جیم و لیت مسو دنگ
 تعابق هلس هنلخاد هقلطم دامنا هدلنخت هک .ضم

 هراکفا نالوا.تقیقح بم یسهماصا هفطو ,.زاغلوا

 ؟ رولم هل وا ا هقش ندنرضم كرات | هلب وب هسا

 هاش ال ید تاسدا الاح نون ,لکد هدهکرت
 لها ةوالع .هراذآو مو برع نوچ دغو نبودن

 یغوچ رب ثاایضحت نامز هدنلوب كغركوا یتیراناسل لق
 :ردلګد لباق ماه ؛دافا.هیتسرد ارز هک دمنا اقا
 هسنلوا,یفوص اچ فراعم ممی دقوا هکوبلاج

 : ردپا نوتفوذ ماعرب یاب یناسنا رب یذ



 .ایطلاونا ةناعاتك ۱۴

 کو ییاو هل واي وب چ ت تاو: یوا

  نواوظ هدنسهجرد .تمایک, تباتک هیطبزوک یا
 دادعت هدب راقوب زمتاسدا هکر لود ااش لز هاگنو "

 کد مورح ,ندنسهلح ناه كتان ع نانلوا

 lL نههناسدا فلات نقف دنس واخ تاک

 ناسح نایاش یح هدلاح یدل ری ندهظفل تان زت

 یابشا تام هک انتی جاض ؟ نوای هل وا

 هک دّسا راشن هفرطره ین زاوا ودندنناش,كمرتسوک
 مان و نالوا دچا لتطور یک تالاح
 ؟ونلوا دیما/ لصف ۍسلتروق ندلاوز كرا قاطرب

 هکرږلکد .ردتقم ماوع هغمالک , | :یناسدا ناسل
 نینرآت: ید میلو )عات هتباطخ ضم راد اكوا
 فر 5ن ایک ت نھ زاوا ماف تنا
 ثاتحانصف هدهلاکم هقبش ندقدل وا كلام هرارب

 نیک مولعم هل یردق

 ی فراش راکفا ؛هدمهروشن+ تانفلۇم

 هفت ار تیل هکر دقو اتکا



 ۹ راک ر وص تان

 نیودن ڭنەبنوك تداوحو ؛هقبقد نوشف زدقوب
 نسحو راصتخاو حوضو ثلمالک تاو مس کە دنیلحاو
 لصاح هاد دک اسا قفار سوت دعیوق یک للو
 د ةلاضا "تایناشح ۱: یخو ؛كفراعم تامدا نوچ وا
 صخر د كالام تس ده .داحنا هدر ار واتياض نوش

 هلتهج وا ردنابدا قنا ت هکردنتاصت یذ القم

  زولوا ندنلتش ناسا ٌتساد"تلم شنا خا

 هه نامر ت کک ادن یندم حرا فعل ا
 تامیه هت رشات نالؤا هدام هظفاح كنامدا رات دلا

 ه ذلاح دقت . رذرا شلو :قطان لاو ایت

 كب عا؛نالوا شل وا ضنرقنم و ران مو تلود

 یراهقرف حب هکردهیفاک تربعرب نوجا:مزب یلاوحا
 یهبمالشا تناید نالوا یسهطبار كرل هک. ردو

 ینراتیموق الاب توق یراناسل نکس ا:بئاف ید

 . رردهدکعا هظفاحم

 هادسح قلوا ۳" یداوف ردقوب تاسدا هتسلا

 داتتعا.ناهاعت رو نه رادتک تاغ جلیل طرح



 ايلا وبا هناا ۸

 هاوو ةرادا هاشهج , یسلوا هدرفنم ٌهطساو هنالماعم
 با ودمزلا یعاظتسا و دوحو ید

 را نالوا هدایوح .ییهنادجو :لاوحا ڭازوس

 نیس فال ید | یسهداف هوس رب ینم هتعیلب

 كتاسدا اطل تالا تقبقح هکر دسبتمدخ هنت رت

 وات ریصم فما ونا قادم

 هادا لس انعم کیا ارز رولت هلشد ردسذا

 نوناق رب هل وا نوا قالخیا مراکم رثا رب شلزاب

 هتهجوا و لئام هنتعاطا اخ الا: که هکردربتعم

 .. رولوا لفاک هنناکعا ةظفاح ,یدوحو گلاب

 هابهح یتمدخ هی هم زو زا عرب هتل ندوب

 .رونلوا.دغ لیان لم ید. ك راکفا هسدا فراعم

 اک كف ياد هی شیب هی ناو ی
 نل ر | اکرن مقا ردوا یتا نادنلاک كافل
 ناکامه یرلترطف هکردنملکد یارقتس

 هلا دا نساحم یسهلج ناه كناكح *دلحا نالوا

 ن دشا روهظ ندنساغلب راتام ندا ناسل نیز



 ۷ راکفا رب وصت. تاہم

 هد دچا یعون ین هکردفرش هوس ه مروگ هنحاص

 تایاللقا هک مارو رب ۰ نالفاص یلدا دالا لا

 هش | انفا ندنرام كس یتما كلماک تدار ل٤

 « نەدا احما ندنراث | همان رس .هنب

 هدماص یا رجا هقش ندمان یاها هلزوس ۱

 مت وک بیم هکر ممد ات یحیی وتو
 هلا هدیدع برا یتیدلوا بلاق هرهق نب شع قطن

 دار د همدقم» یرشحعز وج ان اردشل وا "تبات

 ووهل و هکردنشعدا نوچ اا امام یناش ثمالک
 نیصعتم نانروظ وتشراف تحرش فس: هدهالسا

 ¢ . ناب دمم دنا تءواقم هتعالب مکح ۰ برع

 ینادلواتموکح راد هصح كل هسومع راکفا امقاو

 هوق كتتلم غیاب رب نالوا یبحاص راظن ٌةوق_هدرارپ

 یعالکلا دفان رک اع رب !هتدسرا و ندنج ایتحا رکتسع

 ۱ تو 0۳
 قاتیتسالا اج بزار هل نرمل تاجا جاگ ا

 لوادت ثناشنا.نالوا ى ىنا :ریلبج:نیدلوا



 اینسلا وبا .ذنااتک ۹

 | هک ینسهیمک> راک :انهفسالق :یامدقآ هان رثا فراعم

 حالصا و رخ 4 ردقداص هن رعت: نافرع-یالویه
 هصوب نالوا فقاو هنشاقد لاک تهام نوجا

 نکا هكا دایا- هدد نش تاضب نعت ظنا بابا
 نادجو. اا نک ی هلک وات | ب هلا افا

 تیصاخ, نوجا حاضیا و حرش ردقال «نفیصوت
 تاضر ره رنه باحا هج نالوایراع هشاقح كالاقم

 رکا داتنا میخ

 ینداوف هسدا نساحخ یر ندا یار ی

 نراتیفو ق هراز تاع ولعم دویم یکی هک ای

 هنساق رثا رب هل هدیدج تایفشک هکلب و هبب یغ
 :هکرید م نښک ابا ناس یتفج هم هلوا نیما نه

 هاینع هسا ناس تولوا راش ج راخ نداسا رایو »

 « .ردناننا
 رلناقارب را رب هناپنوا هنقالخبا هجنلقاب هبهعلاطم وب

 .تمدخ هساسلا هلا هديا تانح یتسهساسلا .تیهام

 فاخعا بخرب هیون . زوبسلوا شما فالختسا نوجا



 o راگ روضو فاطم

 دغ که کر اللو ددو ی اعلا تیر
 ` ةبوغ صو هدنامزه هللا لاحواو تولق نوح

 نوسلسالوا

aفطل :تروص هوا تمرر تزبننس  

 طقف ويلك مزال قدانوا دودمم"ندصزاق هدهتنالوا

 ندنجایتحا ادا تخاصف درم تغالب یهسدازاآ
 قادما: ننه هک یا رسا را جا بت یا خزانو

 ؛یتسد هربح «یااقح ینیدلوا یواح ؛رولوا مورع
 هنسهرص یی, گلم ثاساصا هتک تراهم هلبا كاتا

 لک زس هظیفحم وجه لاقتا یالوف كب

 زر

 كوخ كاج ء یک نالوا اد هدر هصالخ 7

 ااا الو ما و هک وب لاح* تولوا

 شتعسطو یربغت ڭتيهام هک مادام طقف . رولوا لقتنم
 هنتي دبا را رب .زدلاح الا دع یرفتت ندهدافا نج

 + .زولوا لفاک یداحتا لبا میصف /لاقم شانه لام

 تایقرت هد نمرصعا هکر ددؤم ناه رب رب اگوب



 ایضناویا ةناحگاتک 4

 ( تافام ربح هليا هظفاحم دالا ىلا ؛ردسهح تاضف

 ۱ : ردکعا

 ۱ راذگرت و و ها و وا
 فورعم هاسروق* تناصر هدایز لا کنوح . زدقوت

 هلن ریا هنمز روغ هنامز رود هلس یوو

 تغر نا ت ر 3ا دالا را
 هغ دروط اند كرهدنالاقتنا هفالخا تبا ندفالسا
 ۱ . رولاف نیما ندللخ

 . زدهطساو هراکفآ *یطاعت زوس هکمادام اعقاو 7
 ناباش هگو هج تیاسنا راکفا *یطاعت هک مادامو
 كمالک . ردهطبار هتناسانم یعومع ندمت نالوا

 زوس لزوگرب هيلع ءانس و ما هلتیعو رش یسهدناف
 . رولوا ماد ربا رب هلتیقطان

 لکّوم ندنزدق هنتمدخ رّوصت "هلوادم مالک هتشنا

 توارط هک E هحراذس هکردفطا منج رب

 هدنراتعا یلاک تشح اما عشر | لاوژ هتساوجوت

 نالوا دم ادا تیسانب هلام ت ناتلو



 چ

 راکنوا رب وصن تاو

 صوص2 دن

 رداماش ییاظحالم صحا هدنقح زئامدا

 ] ۳ رخ الاعیر ۳ ف EYA وصون ا راکفا رر وصت ]

 ردانو لی تلاج ژر یازحا

 رداقب لیصح بجوم رثا ياقبا
 ) ده ال ۱

 راس لثه هدلاوز تعرس نوا ناسنا تقبقح

 رب جهل ا هثنا تاب كنا تذلا نالوا

 ۰! دها رم راگد ای رب هنعوب ی هدوآ ها را و ی

 ڭكدوحو کر قلوا سانریخ هللا سان عه هارد دنا





 تست و س ھه م جل. د

o اغ ا ١ 
7 ۵ 
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 راکفا ر وصت نارقنم

 سه هه

 تایدا : ممق یضچوا

 او و

 ی ِط ید

 دلیئصخر كنس هلیلح تراظن دیموع فراعم

 ردکعب اط قح ره
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 اض! ۱ وا ةع طم



 و ۷۲

 ها ی تارتا هسا 2 ددراوترارخ
 یراعح او لاح كنه وضع "داومو هرارح لوصح

 وبشا راناوحماب .رولوا بیس هنیدازت كلادتعا هجرد
 كمر دللح وام هلا هدافتتسا ندع 7

 قدصان ندءسوک نوجمآ كمردشت تها لادا

 هدهبتس روما و قمالوص یناویح هدراکلتفج ۰ رارانا

 هرنوگیفارظا ترا وض وقنح نوا یاو
 .ردنکم قمردناو وضل با مناد هلهجوو و كم هلا

 یر دا ود هنر سرو
 قعایواند « قرفتسم مون » یرلقدنلوب یخدتاب وح
 - اراهطروع و هتساشضت اح تارا كترارح نوا
 هنرارح هدیرالوا ويح ويح بونایوا هدنتلا هقحولوق
 رلهطروم و نو هرات راقحروموط . ردحاتح

 "صا منم ۰ رولوپ تایح نده زب رغ ترارح
 9۱ یشر هقشل ندرعنم ن هسلا ترارح

 

 مد

TR TN 



 توا ۷١
 ر

 كاالم ض» ناقبح ندرل رب ن رد اهد . رول وا

 شوک ردا نام هدلاح رب راتباق یرلوص

 لاحو هدرارح هحرد و هی سلزاق وق هدرمرع

 و رونلوت رلوص هدي اباع

 ین دلوا هدیرا رح هحرد ضاتس سما کس

 د ,ردشمامهنلوا تانا الاح هدفسا شاد نرط
ODی 2  

 هج روا رار ناک هلومح هک لدا یر هضرا
 م ول عم ۰ ردندنالوک یاوفا ینردلوب ماتخ هدعمع

 کف كراناکر و یترارح كن هضرا تاقبط نالوا

 ٠ .رارویدیا لم هو رنات سکعرب
 ا يک وا هراس ران امزرب

 قوحر رقم هلا اض هضرا م ندر ندا رب ون

 یسح هدهسدیآ رای دنا نظ ید دلوا دراو ترارح

 نالوا دراو نذر هلراتلا ةا طرب نالوا ءدایز تیاغ
 شرم ترارح كره دا نايا یرادقم كترارح

 زسهداف یمی ینیدلوا وزحرب هدنژزح نویلیم ۲
 1 دشمال | یت دلوا ترا زجر



 ایضاا وبا ةناخاتک ۷۰

 هدلوا نوناک یاقاحص نلیدبا سح هدزوس#
 ارحون و یگیدلیا دوق هنقمع ورتم ۸ بارلا تح
 دی هل رهدنا راشتنا هضرا دور كشف

 هرج نطدبا ارجا یگیدلبا دربت هدایز ڭا دن
 و ۳ ها ر | ندز
 ,راشدعت تا رابدنک هلتمج یرافدلوا فقاو تارشح
 _ رلامحت نوجما قفلوهدلادتعا هج رد نالوا یفاک هنب
 . رل ردنا هم ین و افالشیف هدنمر رب ر میگو

 یگیدارگ هنیمز ریز هدرانام ز قاچ هچ گر
 فداصت هغاحص. سکعل اب نسشق و هغوفص نام ز
 لادتعا هحرد هدکں لحنا یغاشا هرتم" ۲۸ هدهسارونلوا
 رزکص هدایز اهد .ریلاق تبات هدب ومیه كينو

 ا کب ادت هقسدنوا برق: ها
 روہشم .هدهسنارف .رردشملدبا سح هدیراقاحوا ندعم

 وغروب ینی.( نهيزهرا ) « لنەرغ » و « ىنا »
 یراقدقح ندسنقم هرم ۰ یرل وص كنراوق

 لصاو قرهلوا قلا هضرا #2 یرلوص هلتہج



 1۹ ت زا رحب

 كما نزاو هلرارح تدش هدلاحو ! رد شلاق

 هلوا لصاح تار هداعلاقوق هدنناسا دوحو نوجا

 در وخ یگیدلیب

 لقا زا كندا وم ندبا بیک ر یضرا رشق
 اب هدقمرب زا كد ندننهافلوا :ن وش ترارح

 . ریابدبآ سح
 هری د ۱ ترارح نادا س> هدصرا €

 عا ۷# ةد ری 9۱ مر نوحا كعا دوش هنقع

 لصاح هدضرا مطب 2 ردراو مو زل هام یرادقم

 ا کیا ندلاوز ۍنامز ددش ا كترارخ نالوا

 یعل ۰ تم غاب س ندلاوز ند غی دلوا د

 ترارح هداب ز لا دشت هر در هدایت جوا

 لصاح هدا ز كا لاکر هدضرا لس : زوناوا نس ۱

 هع وقو ا تعاسترد ندلبلا قصن تدور 0

Eتدو زر هدا ز كا هديا رت ن هری درب  

 ل اکو



 اصلا وا هناخماتک ۸

 دالب ا ین هر د دارفیتاس

 مو رضرا ی
 هب رصیق ۱۲م

Eریمزا  
 زقاس ویو لس
 سوسرط بر
 نجوم ۲۰:۱۹ 17

 رکب راید و
 - داده ۳ 2

 واف ۷ كس

 هده سۇر الا ندنسهعلاطم ثلودح وسا
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 یعاشا ند ۱۳ لس یتحو ندرفص لادتعا هحزد

 . رویلشالگ- ۲ ییدلوا لک

 سه قرهلوا یطتسو یترارح كسناسا دوجو
 - قوف ردق همان چافرب هدهسا هخرد پ۹ تل ردق۵
 مسیر ا مدارب تح . ردبا نفح هرلترارح هداعلا
 هّمفد راقر هدننورد نورفر نالو هدلادتعا هحرد



 ی و تو
 ۷ تزارح

 - هلواینص .رارومدبا ناب ینگیدلگ هلوضح یوضع
 لاتتعا کرد جیب یوو عاجل ندرفض ور
 . ردلباق اک :هلزصطت

 ش وس الثم و هدهراح ملاقا هسا ترارح

 و ر ارد یو دلو هدر

 هو | هد شنوک بوقج ردق هیهجرد هدرب -ا
 یو روک کتا هنارا هحرد

$ 

 ینسهیطسوترازح ڭدالب ضع هدنامع كلام
 هح هراس و تعارز باب را ڭلودح وش نالوا نام

 : ردراو ا

 د ا ٠ یسهخرد دارغیتاس

Eلوبناتسا  
 ما رد و كينالس فی ال

e 4انولوآ ۱4,  

 هسو زر ۱2۱۳۰ ا

 نو زر رط ۱ ۹۳ بل



 ایضلا وبا ةناخباتک ۹

 ضورعم هب ترا رح نامرر ر ی

 یگ هی یب هی یمن کا٣ ےک یف
 اعاوم هدرانکلم ن الو قازوا نداوتسا راد
 ارصتخ وش هتشا تیس هبقالتخا كناوه لادتعاو
 . ودنالاح یلدا ناب

 هلهجو یر ۲ ندطوسم تالیصف
 یا ندنسهبموپ تک ون یر هدنرزوا كشر

 فالتخا هلتروص یا هرزوا قلوا ندنسونس رود
 . ریلگ هلوصخ لادتعا

 رونق هه لادتعا هکرد ۲۳ یعاشآ ندرفص
 ربات هلال هد تدوربرب لتدش نوا مز
 هدنرز وا ضرا رک لیل هلدا طظفحم ندنترضم
 هو لادا زا سمت هویت قوخرت نوم
 تطف ردا هنارا ى عاما هجرد ؛.- ندرفص

 ردق هلادتعا ٌهکرد ؛۸- راندا تحایس هن یاس

 هسرولوا نارو راگزور طقفو یفیداوا لبا قاقیچ
 خاسشا نالوا لصاح ندقا رتحا هدرا سا راح



 10 ترازو

 نکددبا لاکا یسونس رود هدنفارطا سم.تاضرا "

 یال اها درک یل ا ےک تفصن یھ دیار

 یتیدنلوب ضورعم نامزهن ترارح هقوچ هیلع ءان
 - اوتم راد یجترب هدیفیص بالقنا : مدیا حاضیا
 ینیرح لادتعا بونلو هدنلخاد اض "الماک هز

 .. قرهلاق هدنحا تلط شرگیدو اض کر هدنسهطق

 ٠ لادتعا نولو هدنلط الماک هسا هدض رح پالقا
 ن وتد هد ر
 هد عضو یادو م دةم هام ۱۲ ندنو هدفص

 ند ۲۱ نار زح بولوا راداض "الماک ندنفح هنلوت

 كنابض .ردق هن (۱۱ یمور یناث نوناک ) ۲۱ یناننوناک
 .الئام ید اض ناالوا. دراو نچ يارب هللا

EEروم ندنورد تاقط هدایز یتفاشک  

 صم هدایز ردق ههجخاوا لصاو هضرا .هلدسح نیما

 یسیلامش مق كضرا ةرکن دنو هکرذسلازا قرهتلوا

 حياض هدنورد نا یاوه كترارحو اسض یرب

 هلبسح یرادوا هصف ارانوکی خد ایدز یسوا



  ایضلاوا دنحشاتک 1

 ` كلج هو یواسم هند رب رب هدر نه زودنوگ و هک

 ضرا روح نکل . یدنا رلاق تبات یلاد تعا هحرد

 ام < کرب زود یو یا .دومع.ه زوک ین ےک
 رک ۰ ردا رود یک ابوسط نتنود لئام هفرطرب
 هقارف الا یی. هدنسهطه قص بالها ضرا

 و تطف ( ٩ نارزح یور ) ۲ كارب زح ۰

 تطق هدلاح یتیداوا ضورعم هنساض كس الماک

 . نمروگ شنوگ الا ینونج
 تاطقو زودنوک نیا یا ۳ يطق ندا

 نیوتن .بطق یو ا . رولوا یک وج

 یی ) ینوک زار اولا ی هک لاو زودنوک
 تدم یآ یتلآ ینیدلوا زودنوک ی یاعش بطق هروک هزب
 دنلوب وشراق هشنوک انان قوحرب ضرا ( هدنجما

 هتموفص هاا قلوا هصیق یخد یرا هگو ندنغی
 للادتعا هحرد ءلردا کارت ترارح ندش دلاق نادسم

 ۱ ودهدکنا دياز

 رک نوجا ماهفا قرلوا ححاو اهد ییهللسم



 ترارج

 ةقفا هلبا اض ید ترارح نالوا, دراو ندسمش "
 و ین 3 8

 نه لا هدصار نانا هدسار و سع و یگیدللک
ً 
۱ 
 ضیا درک کا لقا نواوا هدف 1 ۰
 قوچ اهدو مطق هفاسمر هدایز یالوط ندتورک

 تعس نتنوک هلستهج یگیدلبا ر وه نادرلهطساو

 هداب ز ار توو زا ترارح وا ندزمل هزار

 تاون هیون
 قرهیاوا مظتنم ردقوا هدکب هد هفاتخم مساوم

 تا الدین دز ناک هارو مو اتم

 ۱ ۱ : زردیا ضرع یتا هجورب

 دار تعاج ع نارمرا کم
 2 دوو هدنارطا یو روح نالوا ف

 ی هسلوا دومع ,_ےطس کا رود وج وسشا

 نارودیگیکیدنود هدنرزوآ هعشود زودر :ثاجاب وظر

 بنات ا الی نبا را
 قرهیلوا لصاح مساوم و ربلاق هدلاحوا اعاد كرەدا



 ۱ اصلا ونآ ةناماتک ۲

  زام4تلوا شلکت نوچ !دل وا نکتشم ییسارجا

 رثناوحاب یلابور وا نودا كمردشتب هویم هدنفرت
 یرلکدکید یراودرض هنیوب راوید هلرل«وجراج
 دوصخ هدر هدوب کرارلبا. هظفاح ندقونص یراجاغآ

 ندراک زوو و :قوفص ییا افا هل را اقا جا انآ ی

 ریا هللدبا هیصوت هرات الوب هدنبریع هظفاحم
 ندهیناوهتاقبط هدنروصینب راقح هنسهس غاطرب

 ناز تک: عرف قاشا ندزب ینوچر
 لادتعا دمی یمه اھو تاولبح كنم راح وص

 نلیدنا ارجا . زرولوب زا اهد ندنگتا غاط ییاوه
 هحرد ۱ هدتنعاقرا هرم ۰ . هلراهب رح فلت

 رادقموب هدهسرونلوا نا پک یا یا لادتعا
 زاک ر منعاوم ءناکم ضع تولوا نشرب. نطسو

 تیس هسنفلاح ارور رادقم یبوطر كناوهو

 یی دنلوب هدعاهرا زا ندقفا ن یایص ۰ رولو

 نگین هنا روم ندننورد اوهر هدایز یتفاثک هدلاح

 .: دما نیا حاضبا ؛ینکیدلبا فعض بسک هلتهج



 ۱ . ت زا خب 9

 هته یک قار راراهم كلا ا هدرا مر

 كاا كرهدا ر اشسا ) هیفح ۱( لظم ترازرچ |

 - راهاحروموط عا . شا یعاشا ندرفص یراترارح ۱

 . ردو ناس هتل هی وش ڭرلەومو كنب ١

 دوشم لاح و ردو ا دک هدنجما هنسر

 مولعم 4نفد باب زا ین> هلوا كوط هدراهیک وا تولوا

 یسلاها هب رقر ېک یگدلدا نج كوط ندنفب دلوا

 : توا یروق رب رر نوچ ا هیاقو ندررض ینتالوصحم
 تففخ .هداوه یراق ,هنحرو یش ءنار طو «زاس

 ندقوفص ینراهحاب و غاب راهستیا لصاح نامودرب
 ۱ . رلریلس هديا هظفاحم

 هفمالقا ین رللطرط نسراحاغآ هوبم هداب و روا

 - شم هدراهک.هلنوب یکی راقدلوا روج. ًنوناق غاز
 نوع رانا لصاح نامود یخد هظفاح یتعور
 رد وب هدفلاکت شم ندفرط نف بایزا هتوکح

 هلرا هتشو ربصح یرابیک هاشم ندنرابحاب اوروا

 كاوصا وب هدهسرارومدبا هظفاحم یتاعورنم ندقوغص



 . ايضلا وبا دنااتک 8

 نب یر ریغاو هدنن و زد اوهر صلاخ تاغ
 هلبا ضرا س یخد ی راح وص نالو هدروض

 هدنسهاثم لئاحر قافش هدنسا را هت واع" هفاسم

 ندهشاح ماسحا ضرا هسلوا لئاح و .ندنفیدنلوب

 - هک ندا وبه هج الوو: هلظم رت رام ندبا رابشتنا

 لاباق.ربغ نلمحت یتزارح تدش رازودنوگ ندنگچ
 یار » هداه رفا هتشا . ردنا بیقعت تدور رب

 ردو ه هح رد ۷ و = نک هد ضا را نالاسد رک

 تسوس تشک اوه قرهدنصنا یراموف نب زو نوک

 یباتهم هرکص ندد بورغ هلتهج یگیدنتیا
 لتصاح تدور و قاقالرابرب هاسهدایز هدرا ج

 . راتوط زوب هقطر il راوص قرهلوا

 .هسنکم ترارحضرا هنسرولواقارب ردقه اوه

 قهرا و و یدک او[ قضات شوم
 ناب طول یک هاو یونس زا هتک كوخ
 - زاششا ی رانو ید رانامز یمدلوا نامودو

 یدعا . رولوا قاعص یربهبیک قردلوا لئاح هنس



 63 ۱ ۱ ترا رجب

 هاتطاس و ققنوس رود فق و الاب هوا )

 اصن یاب اتش اقف برام کا شالوا

 هننودح كناکرح هفاک و هاش و لکش هدهفلتخحم . روص

 . ردیسهلقتسم هطسا ور كقاطم رداق بانج

 بناب كیرارح طو_طخ ندرلهشا. زعقم

 یفیداوا ملات هنتکرح رب یک ایض كانو یساکننا
 3 ردا ها

 قل وا قرفتم ندن رب طوطخ> فاتخوب نکل

 قوح رب یراحم وص هدننورد یطیم یاوه هلسح
 -هراح طوطخ یک یکیدلا وانما یهعاعش طوطخ
 هلو طع یا وه ردنا عم هت ماکت

 ا ر ڭا طوطخ الو درا وانس

 ندنگیدهنآ هایشتو لب وطاب و راکز ور وا

 قیطانم نالوا نطو لباق رغ نددورب تدش
 نالگ نداوتسا راد هدنیاسوب یضارا یه هنهیطق

 دعاسم هنتماقا كناسنا قرهنصیا هل رلاکز ور قاصص

 ردیا تنك اا



 اا ةا . ۸

 هفاسم نالوا هضرا كس هاب یتلالد تمکح و

 ہں ےس و قغراط یتلق و كعا هحاسم ینه

 زی هی اعم وجو كجا نال یداّوم ندا ناتاع

 یدرادتقما ناکام نیک نانو و تدار دچک گن با

 یکی دنا وقت تلف ردوا اق فلان
 نالوا لصا و هضرا رک نوجا میمفت یترا رح رادقم

 اللوق هدکجرا زوب نیزسکیدا عیاض الصا ترارح
 هدقلنلاف هرتم ۳۱ هدرزوا ضرا ةرک هدهنسرب هساس

 ضرع ینگجهدبا تیافک هاذا یتسهقبط زوب نالوا
 هدیرزوا ضرا درک امل ریش ترا رح یکا . وردیا

 هر واک ۷ نیک وم لدا یسک کاتا و

 (نای عضو لاح حیام ین تسهقط زوب رب هدقلنلاق

$ 

 ما ود. هاما ماظتنا لاک اب ییملا نوناق ماکحا

 هاگن فطع «ناسنا هناقولخم و تانوکمنالوا هدکعا

 لصن هسایا هانکتساینیا وق یرلقدلوا مبا كرانوب و هان

 نزتسکعا داننا هر رب كضرا ءرک ؟زلوالوقع رمحم



۱ 
1 
1 
1 

OV e = 

 تانان كمع نوجا كنا لسعاح نوطوا یلقنابط

 یفیدلوا بس هتسعا لث و فتاکت هلیتطاتسو

 قرهلوا یینص .هدراقاجوا و هش راف : كدیشعا ناس

 هدناذ دح یخد ترا رح علانم گابسا لتصاح

 رافتوموقول و .روباو قرهلوا لصاح هایتطاسو شنوگ

 تاج وج رار نکا کک
 ا را هکر ےل وا یک یوا یک

 ققلو هنانض تادوحوم هدنرزوا ؛قرهلاق هدلاعن زب

 ییادتعا كضرا ٌءرک هدلاح وب ارز « نمهلوا لباق

 باسحطاب جهل وا نود هجرد ۲۵۰ ت ندرفح ۰
 ۱ یا شاخ ردم اندم وشا بولوا مولعم

 كاردا یغیدلوا تدور رب هدهحرد هن كلادتعا نالوا

 تدورب نطدنالاصعتسا قرهلوا یینص . ردلکد لباق
 یوضهنلوا؛ لنت O ۳۰:۳۳ نیوفص هلن

$ 
 اک د ربارب ملا یز نالوا مولعم كنایسنا ۰

 تا نف ندبا قار هک یوگا ساکت



oایضل اوبا ةناعاتك  

 قود نصر نادا تسر هلا هجو و ( یدج هلا
 . رولت هلب روش ج هدنجما

 را طبس تاغ هلس هد راتکلع زمدنلو ی ۱

 .: ملی هلوا خط مافی عونه هلبتطاسو تلا

 یاوتسا هتنورد ۍر هل ا. هشیش ماحرب كوس

TE E eنقل هایم یس راشد و لوم  

 قرهوف باقر شمل زي دلوط هربسو تا. ؛ وص هنا و
 اره تروا هللا هحو ماجرب ینغآ كنتسیکیا نه
 نک تام ر یر دنسا کم نیک یاض

 بولطم هرکس تعاس ترد هسرولیدبا عضو هنگوا
 خدشنیماررب هنیلوضا وب. ار .لزوک كا ماغط»نالوا
 حس ید كا ۳ یگیدادبا رب طش نایسش ضعل

 هدرلتقو نه OEE هنرجتاب یناکما تلدا
 راتل | یلتلوپس یلاعتسا هدراهناخ هدافتسالاب ندن وق وب

 ای رد زتسهمش یگچ هدا عارتخا

 اض نالوا دراو ندسعت هدنشح اض هد راقوب

 و یک و ناروک شاخ نانل هیت



 o0 تورا تب

 قاط رب هدهراح ملاقا نایلوا كيسکا شنوگ ندنقفا
 تاقبطت وشا ردشهحا نادم هر هرم تاقطت

 مان رکف ر هلا هیت ابن هعلاطم تاحا هن رزوا

 : را ریا ددیا لصاح

 نیلاق شغاهاس هللا یمورق .قاجاوا ینورد
 هللا وص هتنورد كرهلدنا لامعا قود ښص ر ندهتح

 زا یترا رح یفارطا و ندقد لوا عضو باقرب اول
 ڭقودنص و ندک دلیسم ,هلبا داوم ةاط رب ندیا لقن

 قسیجا ندنررر ردق ورتیاسرب یرلارآ یننغآ
 با یعاج هرج تاق چوا ولم هلا اوه یقوردو
 ثانهیدومع را .طوطخ نلکن دشنوکه رکص ندقدابق
 طوطخ نالوا دراو ۲ EF لغ وق هنت وشزاف

  كقودنص هرکس ندکدک ندقابق ماج ترارح
 جن یقه یعساهاطا او یخ ات راھ
 - دمهقبح هحراخ ندماح هدهسرالشاب هراششا هلظم

 قا دلم یم د و اقامت من هو ی ال
 نقاط یا ون فیس انا واد ی



oایضلا وبا ةناخماتک  

 قالپاق هلیسهغوط ینیج شا یقارطا راقابسوا
 لهدناف ندتنفح هلوا بجوم ینتساکعنا" كترارحب

 . رشت ترارح زا اهد ندهابس هوص ضاس هدهسا

 .زجا نیت هلنش ال یهطوا یدو هلتهح یکچهدا

 هلا ض را قردل وا تطار كرس یا وه

 ران اوحاب و د ساوا ا هنا هععاعش طوطخب

 هنماقم :سوناف ماج یراکدنروا هنس رزوا تاناش ضمب

 یاو: كدیشما ناس هدالاب هشانلاب یتیدلوا ما

 فن هضم ٌهراح طوطخ نالوا دراو ندنسع" تطا 7

 ینغوط یراقو ندضرا كلرددا ءدتاسم هنت رو رع

 تمنام هن روا كن هلظم ءا طاوطخ ندبا راشتنا

 قاوه ناق ةا وا خج کیهان

 ینعل هر ندر قردلوا تجوم یتنوضس هل كز طيح

 .ردا تمواقم هلادتعا ل دم رار هلا فک بو

9 
 نانلو هدنسزا هم هلا هضم راح طوطخ

 هاو رکو ار شان تفرغ فالتخا وبشا



 or ترارڪ

 هدهعطق یواسم هنن رزوا راق نانلوب وشراق هشنوگ

 ها عضو هخوج هچرابکیا هایس یرگیدو ضاییرب
 هایس قهسردلاق ینراهچراب هخوج هرکص نامز زارب
 الات یا صم الماک ق رارح ناه كنهخوح

 هخوح ضان و ینگیدلسکوص بوس را كراقیهدنتل
 هلتمح ید رب دا سکع نوتسو یرارح هسا

 شفلسیا ۰. ز روروک یتنیدلاق" یک ینیدلوا یءهدسذلآ
 طوطخ اسا هنیاو الو اوس نار زو

 وا: اهد ندوص کهد هرج نر دتا سکع یت زارح
 ۱ . رونها

 هک وا م تیبا نسا رشت هالوق قرار
 کرد هابیسوب هتشدا ودنا رشن هلتأوپنسا هجراخ "ید
 و نوت, دکور یا ین رک بازا

 ر قا sg زانا ضاس کوب لاح

 رار ی
 گلا هدناف یدک هتسلا هایت هدلاح وب

 3 راق ترابع ندنسل هنلوا هظفاخم نسح ندو



oYایضلا وا هناحاتک  

 ط وطخ ك ريشا هدوب هکردبا هنارا ترارح ٌةخردرب
 نرساو یک و روتا شکع نایک  یهیتایضو ترا رج
 سکع ینرغصا مسقرب هلبا صم "الماک ناه هسا

 دابا ینگی دیا
 ترابع ندقا رپ وط رب ضا كتعارز بابرا

 ههیسلک ؛یضا را نایغصا ها سی ترارخّو نالوا

 ۱ نالفا مدار N قاهح ایی

 . ردقاطم هنف یرالبا رعت « یقاصص » هراقارب وط

 را وید یلهناداب ضاس رب یرللاد كنیرلجاغ آ هوتیم

 یراودرص هلهحو قجهلوا تباث هدنرزوا هلو اب و

 : رد دن اقسطت كزوتسدوب یجد یرلل دا سرع

 ترارح كراو د ام راجاغآ نایدنا سرغ هاهحووت

 - دنسمر دشا سکع هرالاد كل رها ضم یصت

 هلاک كنيردویم و دددنشت ینرلاع ووسشن یال وطن

 ترارح هدلوصا وب هرلجاغآ . ردنا لع ینرامرا

 ین رلرزوا ندش دلوا ضم هرللاد ه روکو هژاب یماطعا

 ردنا باح ا ثكعروا همحو تسانم



۱ 
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 cC تراز

 یا ی ییا کاپ ترا اونم ا
 عضو توراب رادقمر ی قارح كنهنیار رمقم

 اچ لیزر رم قفس

 قو راب قرهنالب وط هدنر زوا هام هدام س اکعنالاب

 ۱ زاها وا

$ 
 مدیا نایب اهد ینتماشم رب ڭكناض هانرارح

 جم ردتبا سکع یا كماسحا ضعب

 ی ها لیلح ییاض دوخاب و کد صمم

 1 ارا تر واتا كم ی کوو اا

 ا دی دہ شا وتی کس
 E U EE یگدلبا فداصت هغر ید

 2 روی نم مسج تووا تر ر قره وا

 لاد عا نازم. ییا . ردا دست یلادتعا هج رد

 ضابب هلا شابت یسهظفحم كسار قر هلا

ORکا هرگصن دقدنای وب ههایس هلا سیا  

 و نشان لاو ایا لوا ع تک نیو



oاضلاوبا ناتاتک  

 رس نام یک دنرزواو هلغوط ی هدنفار طا
 هن اب قلوا زاغ لا اوه یرلارآ هیلع هاو
 رلزوب و راق ک هدراوق ندرلکدلیا لش زا ی رارح
 . ناھا هظفام تدسم .لوط دن رب ندنرا رح

 هنمدامجنا لب روب راناع ناب هتي رانك لراهبمولط
 ند ساق راس ثکروکو باوئا لو یسلوا منام
 ردینماک و یدیسعا هظفاحم ندندورب یزب هدایز

$ 
 یی «هلبا لاقتنا رای ,یراشتنا كترارح نکل
 هویت 8 وات له اوت درت 6 رفت
 ر وام ر یک دین ی
 قر لوا تور هدر ترا رخ هحرد كرها
 . ردنا تقفامم هلبا ها طوطخ

 فنا ناصح یقافمش یک ماجو و ضا وک
 سح یتدش ۲۳با هدعاسم هت ر وص

 ها ول نیزسکعا لیدعت روق قج هتنلوا
 راردا هدعاسم هدهتب رو



Peps 

DG 

 ۹ ترارح

 ین رتکدلتا لش ترارح هدهحردیواسم عج یا ۱

 ۵ ردنا تاعا

 هلسسل هب هلص داوم قرا رج او عیام عو سه 8

Nb:هدنورد ناجی و حدقرب کرد هلتسوب . ردبا له  

 بولکود وترپسا هجشاوب هنت رزوا وص هقبطر نانلوب
 ا ان نامل ومداخل عضو شت | هن رزوا

 نانلوب هدننورد هرجترب . رولب روگ ینیدنصیا هز ج
 لا یرادج كنهرج یا یخواح كاوص

 . ناب رحر هدننورد وصقرهنصیا ثمیام نانلو هدساح

 هدنساخاق فارطا كن هر یمن .ندنسلوا لصاح

 یرغوط ه وص یهدناخاد هگدنصیا رلوص نالو

 عزهدتشلوا عاق كرلوص قوغ هنر كرەلاا نایرج

 هدناخاد ه دامزب ندبا لقن زا یترارح یک ك نوب
 .زولازا اهد یسهبلش ٌهوقف هسلدا نیت رادقمر

 ما هک وتو یوا نشر. یار ناو
 نامز قوجرب هدننورد شالطو هک ڭنبرلەچراپ زوب
 نی روق راق . ردو بیس هدهن سدا هظفاحم

2 



 ایل وبا هناضانک ۸

 3 قوح زا a ےن هتسرار فن زا یاتشا

 فاتح ندیرلهلخاد عسل | ندرافدلوا دعاسم هب رارح

 3 5 ندنرلعا رزاصا قرا نخی كزكلا ه درلهحرد
e. 3 

9 
 یرلهصاخ .ترازح .لقات ثانی رب ره هجوم وله

 اف هبشخ داوم + ردهدکما .تتشن ندنسلوا فاتخ
 ینلدوق هنسدنک« کلا هیس قلوا ترا رج لات

 ندترارحو تدور ندا یو ندنترارح هدلاح

 1 ناق عو دنا سح قشر لقانزا اهد یکون شوق

r 
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 ۱ هتشعا دمت كرمدنا سام هناوه 2رک خ ندشیدلوا

 4 وصح ترا رح هداب ز ندا هلهح ووب تولوا عنام

 نین دوا لاکر او نرالا ووم 2 یرک

 لح نیک مسق كترارح ناشلو هدلا بقعرد

 هد هل وا لباف ناتشا * رو دتا سح تدور هردحا

 HA ندروجت یارب طقفو یواسم یرلب وب

 ۲ ۵ تن روج ی دعا قشر جا نآ هسلا
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 2۷ ارام

 لو هسا یعاشاو .دناز (-1) هسا یراقوب ندرفص

 . رونلوا  طفلت بول زاب هاب رلتراشا صضقاب

$ 
 E RT داو کی یو كس

 مچ رک + سهم هروهت هستن هنب رزوا هصام نالو

 لید ناكر :لیدنم یوا و. ینوجراب

 شوق رادقمر و یعامود فلوبرب «یعاب نوس كا رب

 یرآ یلادتعا سیقم نب ربه كران و عضو کون
 میام یک دننورد كنهتمرت هدلاح رگنیدردنوقوط یر

 کوب لاح ویا مفر یو لنت قرنلوب هدهجردرب تبا
 داخ گتندنوقوط هلرکلا هنس رب یهشلن هروکدم یایشا
 ندناتک و هدایز ندنغاب نوی كما. تلبدسنم قوماب

 ینیدلوقوغصزا اهد نږ نع تنسهحراب رکو 4 ۱

 قاچ” هدایز كس هدهنو قوفص كنه ك

 رب بوسیلوا لمس لباق.. رکسردیا تخ یتیدنلوب
 هلا لاد تعا نارمم نائل و دنتسم ۵ یخاب را ناتهرب

 دا دالقوب هلرلا یالتخا و :یهدنسارآ ر



eایضلا ویا ةناضاتك  

  طاسمالاب میام یه دنننورد یزو و هرک ید

 . یس یهدیراقوب لا كمیام ندسنغج هقیج یراقوب
 TS I تقارن متر کا دنیا
 بان نازایی فا یوو ردو گاو ا

 هڼب رکی د و ۱۰۰ هنفرطرب كنیروب دوخ اب و یشر ۸۰

 یسهطقنرفح هلما هطقنون قرهنلوا تراشا یرلقر ۰

 ساقم رب كر لب دنا مه هحرد ۰ ۰ ها

 : رووا شلدما لامعاو بوتا لادتعا .

 هرتمومرت نوا قمالث ۰1 ییلادتعاهجرد كشر

 كمیام کهدننرودو كمربتگهسامت هلا شوا یتسهزک
 . :زدیفاک كا تقد هنکیدرتسوک. یقر یگناه

 هخرد تب وصو یغاشا ندننابوذ ٌهحرد فلز 1

 . هحاسم ینرلهحرد ,لادتعا نانلو یراقو ندنالع

 یگچ لب دا لامتسا یس روب ڭلادا نازيم كج هدا

 ۱ كوهابدبا لامعا هحزوا هدنروصر تساستم هلرللحم

 ند ۷ یراقو ند و ا ندرفص ناسا

 اقر :ندیا راعشا :یتاجرد وبشا كلر هدي رو هلبا ادب



 >9 ار اڪ ا

 ینیدقبح یراق كلرهدیا طابا :میام ناسنا و

 یگیدننا:یشاشا هدتتسن وا هدلاحب یگیدلدبا دیر
 هح اسم یاوه لادهسعا تل نکن : لر وک

 د هديا اضتفا يسه" هناحرد ماطرب نوجا ىست هذيا

 هب را تقد نایاشو مهم کیا هدصوصخ ود نەك

 وو مرح رد زه لا ج ردتففلوا دا نساتعا

 ا وط کا یت مرا دادا هموار کا

 هدلادتعا هحردر تا هنن هک دما لادس اوه قدضت

 هرجا نابلغ

 قاط رب هللا وص زارب هننیورد باق رب یدعا

 اتو سوم ی همه هک تا عضو یراهحراب زوب

 نور هدقدلو لات ط .هتسنووه ساق ایکس
 هلتهج یگچهدبا ضابقنا ندندورب عیام یهدسنجا
 یتمالع رفص (۰) ر هاروا هسا ربا یعاشااردق هب

 , (اوه نا یم) هرتم وراب هد عا .رلردآ ( عضو ۱

 نایلغ.( هدنامزرب یگیدتسا :هنارا و تی ای ) یتلآ

 هدا روب ټول ودلاط هننورد وص ناسلو هدکنعا



Eالا وبا ةناتعاتک  

 ٠ كناق جاص رب قحا یسلخاد رطق تلاوب

 ماج رب هلا هس كج هديا هدعاتسم هنس ر ويح

 ۲ مىق كن رود تولوا تراسع ند رو

 ا هد و ردرا و كحه" کو فح یجافوا

 اروبا طاسا اوه یهدننورد نامز ینیرلتوط هشنا

 اک هلبسح یقل وا قیجا حوا یراقوب نیرو
 Pee اوه ندا حج ورخ .ندنفح هقبح هچراخ

 دوخایو (وترپسا ) لوقلآ ییکنر الثمر میام رب هتنورد

 قیجا كس رو هسورد باقرب ولع ( هویج ) قید

 ثمام نانلو هدننورد ,باق هدر دع ینا دلتوط قرط

Psکا ۱ ۲رحا كط یا وه هن رزوا  

 دوه .هسورد یروب علام رادقم رب  یالوطز دقدضت

 تاج ءّرک كردم دما رارکت هک جاقرب تایمعوب ؛ردبا
 الما هلنا وترا ایو هونج یف رب شان روت ملا
 یا مر قرط قیحا ڭنىروب دن ندکدلدا

 ..رولپداق كرم را هللا یگوروک

 هدننورد .هسروللوا نیس ۳ ی رو وب هتشا



 3 رب ترارح

 هفاسم یتسانط هاتدش قرهلوا طسنم -هاترا نح

 . رددنتناباحشا ثنوناق وب "ید ین هند ددعا

 U SEN تک نولاق و
 یسهنقاح ر كثاد مان « دناروا رض سد » نوجا

 سل رم هلگر قوغص هتورد هقاخ .رول دا لاغسا

e RETهقلح دو داد ضنا اک  

E err 

 لنت ه زاغو هعاامو هلص ماسحا ندرالاتم وش

 طاسا هدنتسن یادم كباوه لادتعا ,یسهفاک

 ۲ شا ایم لادقعا ماش کک وا شاد
 ینصاشا و طاسا هجرد ثماسحا نوجا هساقم

 شوم تا سنا تاک هرز تا
 هلتعم هروتسد وب ؛ هّتسا یراتل | ( لادتعا ناربم )

 ۱ . ردرلشل دا اش

 .ددروتسد و قاریوط لززا نلید 6 کلا [+]

  errرد ةدقلوأ ضیقنم ها را رح قودل وا ۰



 :ایضنا وا نایک ٤۴

 هج رد جوا صقاناب و شب دناز » لادتعا نازیم هدو

 . زگچ هد « روی رتسوک
 یتا هور ینیدلوا تراع ندهن كلادتغا نازم

 : ر ردا فی رعل
 ردو هنا هلا وص یئوژد ڭب اقرب هحروقح

 لهتسلا رر دروط زار توب وق هغاحوا ق رهرب داوط

 eg 2 شا یز لواط هست یک را داو

 لاا یت رلربنخ كلركت رایج 4 رع ی كنو

 زار .ندکلرکت باشخا ینیرلرطق نکیا ردا
 هدقاحوا رینج . راراقوص هغاح وا بواب كس 3

 تاک نلت ور طو كارهدنا طاتسا ةدقدنضنا

 لوک فک نا هننورد را ندنکدلبا

 رعنا هرکص تدم زار روهلر هنوز لر

 . دنیا تعحر هنهاس لاع قرهلوا 9 هدقدوفض

 .رولوآ رعبا یی یک تازکت :هدنگ

 هر ندقدلاط هلزوگ یتنغآ ی هشنشرب شو

 اوه یهدننورد كەتا مضو هند شوشراق كتاب



 ۱ :ثرارچ

 اا یکی وکه وا فید ی زنا عالی
 الات رک بیات ا قوا نی وت ی کیف

N DET7  

 رام لل قاس هسردلاط هناقرب ولم هلباوص یداع
 توام دوخایو لدتمای یوص ىلا قوغصو قوغص

 . رول وب قیلبا
 .دع قاصص انداع یراشف مزب یلاسوب ال رای"

 لا ینهزوع هديل (اسماف هنی) رب هدلاح نیکیتا

 ۱ 1 و یلعده هسردا قات قرهلوا ممسوم رب فیطا

 ریمآ « قونس-و قاس » مزب هدهیط تگ
 یسدحاو هلک « لادتعا Température و 4تن زب نه ماع

 یخ د نوجا ,هساقم یرالادتعا فاتح قرهلوا لوف

 اوم تل اب هایمان« .هرتمومرت .- لادتعا نارتم »

 هری شمگچ درب هزکرانیمخت ینیک مزب قر وق
 ` روانو ا نت لومارغ یا

 كح هد « ! ردقاهاب و ردقوغص » اوه ید



 اصلا وبا نم تك ۶۰

 ندنرارح یندلوایواح كنم دلج ینرارح اضرف
 مسج هسارونلوب هدتساع نمرلح هلع ر زا اهد

 ردقبهچردرب ك رهدبا مکح هنغیدلوا قوفص ڭروكذم

 یلادتعا نوافن یهدنسا را مسجوا هل رم دا هلت

 هچن رد مدح هس و. زرلنا كاردا هل نههسمال هوق

 ااه ها یخ هرمز نایت دیک نتراخ

 رر د ,قاج تفو یت دنلوب

 نایدا ناما هدنمومع-ناسل هفوتسم تادافا

 قفلدل وا دنتسم. هنف كنسرلربصت قاجكو قوفص

 یفیدلوازوسر دلوتع ندشهساقم ك زیاسح اضحمو

 . نیا ماهفا
 4یس اقم هطق رب اد یلایتتعا لوس دوحو

  كناسنا ضر هکنوح ,.انعبدبا لوق هرزوا قاوا
 ینع هلبا شاعتنا طنا شو داتعاو نامدا یدوحو

 و مدت وک نایت

 تاذرب :ناقح ,اردان ندهطوآ قاحص نیشق الثم

 هد راشزد تادر نالوا هدقاقو ےس اد یشا هل |



 @ ترارح ®

 هک تان نیک دین اطغا ها
 هایسم ترارح نالوا مبان: هایض هدیشناوق شک |

 هدرا کیر تمد هیقنالوق کای
 عینم یک ینیداوا ساخ عبنم نوجا :زصرا

 كنتوا رج نیک ندب دلو ریتم مسچوا هبا هدنرارح

 : ردادخا:ندفارم وشا ینسلک مسق

 لکتشت هساض طوطخ زست را رخ ردقه سه

 نارااو ههحردر تانک وب 5 هدهسلا دبا

 . زعوروک هغاعش طوطخب هدنعوح كترارح

 هتصاحا و هل رهاضعا یرکف تدور و ترارح

 لسان هدنهذ ت ززو ا: اخ .)شعهسمال یاوف

 رانو :زولوا نه اط هلنارثات .فلنایشا ندداهطاخا یر و
 . ردیلادتعا هل زمدوحو هساهطساوهنسعا یتسهجرد



 ایا ویا هناك ۳۸

 تا یگنر ندمدلارةفو رالوص هدف و نت هسرولوا

 یدل یی نارا یاد یک ا مایا
 یس سعوط اجد ین یا و كتاناوسح هلا

 یی یایض كتاناب صا یک یگجچ نوک

 ید ناسا هسا حباب ها نون اق لصا یارلت "رحم

 یفیدا وا شمروسیب قلخ:ثلالاوذ قلاخ با
 تارخو ابض نالوا ی لا كەنان ياو

 دهم



 ۳۷ طرف ِ

 ااو :کهدنزاقو یرادقم ثامفس» یراکدزبا ظفع

 قمی هراتکحر هسلکمزال كلدا نیبآ ًارظن هبساق
 ترا رح ینا دحا و نوتیلبم مل هودا یکی

 . ردشلوا مولعم باسلادنع گیدریو
 وزد طع یاوه کا ارظن .هناسح وش

 السما ید ضرا کها دد مغ ضماح
 هنس نوا نوجا صم یرلتو هسلوا روتسم هلراتامروا

 ندراناقلووو لل كنه وضع داوم نکل . رور دیاباحا

 نامه یرافتتو قارتسحا كتاناوبح و رلزاق ناقبح

 هدقمر دلوط ینر كنوب راق نالوا عياض هداوه

 یعرگب قرلوا یطسو تایحیذ صحه هاهحو و و

 م مهرد یک ۰ هدنوگب تراع ندتعاس ترد

 هدهنسرب هم چوا اک ندنش دلوا هدکعا لاس

  راردیا زارفا یمغ یگیدتبا صم ڭنامروا مود رہ
 یداوا بس هنتومو تلع كابا .نادقف

 هدیتسردنن لاک كناناوبح هدنجا هاد تلط یک

 مور ندسم .یایض. ناسنا.. دردان ناخب



 ايضا وبا هناخاتک ۳۹

 ندنا لاسقتبا هلصا رمتایو لصح هدنانام .. رلبا

 نوجا طس ین امولعم داتا هر هوف ومشا

 لیبل ویو یی ضد تنا یو واک
 ٠ ردلمل دا .تفد هنگدتا

 و « مش -.نوب راق » هل شات تنا امام

 ینو راق ضم اح بکس «ندهضوماداوم - ندتقوا»

 قم نوجا کرد یاری شل هیس لرد دنا نم

 یتساغنووشن ڭتاتابن . ردبا عفد یهضومحادلومو ظفح

 یکی رب كل اب دنا :ضرف .یواسنم هدنسومه: قانهثس

 ةد ضا رار( هرتم زو .نضرعو لوط یخی ) مود

 . ردبا.صم م هق و یوتس نامروا نانلوب

 نادا طفح ندنفرط هفلتحم ناعرو نم هاهحووب

 ر انکهرب هدهنس یروادعم نون راق قا رت حالف

 . ووا هي کا مواد )وبا. ناو

 یسایق دج او ۸۰۰ كلنو راق هی و

 یو دخل ی کیدا ا یس واو

 فان هما :تاعرو نم جک خشن حیف ۰ هیرار > هحردر



 ro يج

 ل گرا ین شش با یک و هکر یک اانا

 لوک ینعرق اقای و ارس .هدلاح :ینیدوا هدنگنز
 یر e هتک ك رسوک ت انو یک های وب ہلا سیو
 الما .دنکنر نکس یا اا نوک

 as نایدانارج اوږ دوصخو

 هنادیم ی وا مزلا یتا ریا ثناض هس ووی تان
 هک تاربثأت ندتفرط "ناب را تاناس مع شوق

 ردشع | هقفد نسب هدرخ

 نوضوب رم نلیدیا.ظنخ .هادقلنارق.نوگ کارم

 لیشب رج هدنروصیگیدلدبا ضرع هبایضرب یلتدش
 E اعا ا راهب قافوا ماطرب هدنرزوا نیمز

 یراکدتیا تابش قرهوق هن رزوا راقا وای .یضراع

 هلا مضوم كرت رو هسرویاپدا مور ندابض هند گاو

 یرلنو ایض م رونلوا؛هدهاشم :یرلقدلا ینلاح کش

 « قاروا تراضح» هرکصن دقدایوب هگنرر لش

 بت هنیرزوا رهبح وبشا نوجا لیکتت یتسمهدام
 اطعا یتان ان رضخا كنر هلهج وو و ارجا ییا



 ۱ ابن ون داسا ۳۹

 | را نانو منا کی کنرک او هام[

 ۱ لقاراب قیص یک یراچاقاآ املا و طاص ريغ هتعارز

 هلرلغان ارزو لو " یلاخ "ندناناس یل ا 2 راتجلاع ۲

 هم رنات لزب هدهگلوک ند هد طو + رطع تالان

 هنلوصح كنه رطعو هرکس "داومو هلک گن هام

 ` دلوا یوق تبس كناتض هنعوقو مدع كلع ضعل و

 . ردا ناسا ىع

 هرجا یالوآ باس هناولا لوصح كناض
 ردشل وا تاب

 نزحر یلنارف مورح جت ینادف لگر

 یگیدلک 4-لاح هب ال اض ع ور ك رها دوس هد ورد

 راقج هنادیم یی كرر نهان را

  فاصوآ قرا هنامتمآ راتن هدننا روغ نادف وبشار

  یرلباص كگ و ى رافاش + ردعللا هیارا ی ها

 FE ا EE كامو

 ۰ یراج:یرلم شو فافش  ناهو هدنگنر فدص

 وک کار ی رم خرم نیت ودا كو



 ۳۳ اض

 ولرد ول رد 2 راک ججو میش كاناتصمعا و قاروا

 ۰ ردیدتسارت ات كناض یا

 E ل د » راد او اب هداب روا

 ندهبعیط صاوخ یک ترارضو تصوح و هحارو

 .رلردا هظفاحم نداض نوجا كما مور یاب

 یمالزت هل رلهنالاص نانلو هدراهوفس هقنارفال |

 هتيم هله>و و ییجروموط زاعوف شوفیمپ جولسعو

 . قلوا ضورعم هاض لوا نوک جافرب ندزلدبا ع رر
 نول دنا دست یراهبنایح دوق كره رس هشنوک نوجا

 ناتوا یاس نانو هدقانادف و هدرلالرو راما
 هوقو السا اناس نالوا نولطم یس ر دس

 - راتوا رضموب کوج یک یگجهدیا اقا ییهسیابا
 منام هدهنتسلا اضو اوه هل یاد نادا عرز

 رو سوم و تب وطر رلهدیف ناک دفع هوا

 ههنا توق ردق قج هنابط هنموجم كراكو قاط

 قام هنساحما كلرتوا یاس هلا اعا لاک زدق

 / .٠ ردنا باج



NEES a 

 وص 9 ايشا هب وم یرلد و اق ٩ ود ۱

 ردا هدهاشم گنا خن ۱

 ردق هعاشرا ر اوه دراج at هک ضع

 هدنلاح رلهتقنط شقرا یتفانک, ه یراقوب نر غار

 و EE لابخ راک هداوه دک ار قرهللوب

 یدومعو يزاوم هنب رگیدکی قرهلوا رداب كىو + روا

 رابارمس هنسسهالتات ه دیر هقبط اوه نالو هدتماقتسا

 ل تکرح هلا راک ز وررب قافوا قرهلوا لصاح

 . رول دنا هدهاشم یرلکدتسا تعضو

§ 
 ی و تاسانم نالوا هلرد رک كناض

 3 هک الع یرلکدر و تسس هنعوقو ڭرانو و

 ها یح گی د 3 ندهعلاطمو قفد رظن یهیعیمط

 ثح :ندنسهیطوصخ تاوان نالوا هتبرزوا تانا
 . ردراو موزل هدو زههجا

 ۲ ترس کی ME مون چاق

 ا ردراو حاتخحا هایض نوچ رلاعو وشن تكتااس هفاک



 ۳۱ ای

 هرکصن دقدر داوط هلا وص یحدق مجرب اضرف
 ینیدلقاب هننیناتخت مع قردریدلاق یرغوط یراقوب

 هدا رب ڭةتشاق رب ناب یدلاظ "هشنو رد هدنروص
 کر وک نند او اء کش مداد یعنی: ین دلوا

 ار وف راکت وسا ین
 هدقلازآ یتفانک یرضوط هن یعاشا نن راقون : ها

 ندنسهس ڭحاغار یهدننورد هساوه تاقط نانلو

 ضرف یلور یرضوط هضرا كنهعامعش همزحر

 اوه زا یتفاثک هعاعش ةمزح وشا هلهسا ردا

 قر هلوا نم یماقیسا درک هوډ ىرلەقىط

 .هرک هضرا ندنفیدشالقای هتماقتسارب یقفا شاو شاوب
 . زروروگ ید ډلو نیک هلعر ه وازر هدر ك

 هدنماقتسا یراقدل | یکی هتک منم بطوط وشا

 N یه نرم رل هقبط ر هکدتک یتفانک

 هنس زوک كدضار یهدقازوا هل رش هضرا شاو شاوب

 ساکمنا نالوبعوقو هد هنا ید دصار کرولوا لاو



 ایضزا وب | هناخاتک ۳۰

  یباسا كتالعو «ژاوم » ندنویضایر ن الوب
 تروص ثلناض نوجما"قمالک 1 یوم: یدابا حاضیا
 ؛نده"دامر زا یتفانک . ردیللبا رطاخرد یت زانکتا

 هضراهدنساتنا یلوخد كناض هنو .دامرب هدابز یفانک

 نكمل و یفیداوا رتنکنم هلتماقتسا لی یرغوط
 هود زاهد یفانک نوم وار :هداب را نیفاشک
 ۱ سکعنم یغوط هباوت یل «هتهح ی لک ه طروسح

 ۳ » هدر هنامولعموش یدسع . ردمولعم ینیدنلوب

 هنن رژوا زاءهدام فلت یراتفانک هیعامتش طوطخب
 وشا هدر دشت یگیدتنا طوقس هارهدما مسز ه وازرب
 ثادحا هغاق هي وازر هلا دوحنایدا هماقا ندهطش

 هدساقتسا يذلا هرکصن دقدلوا رسکنم هرزوا كعا
 ااغ یتامولعم- « داوا سکعنم كرتا ماود
 . رد حوضو خشک" هلتشم هذان زاهد ءلهسا ردنا

 ك اض هدنلوصح تروص كنا مالع یە “دامو اذ

 هلا ناس یشدلوا سکعنم ندنحا یراهناد رومعای
 .:دلدبا شعشاح هتنابنا



 ۲۹ ا

 تاقبط قرهنسیا اوه ندنا سام هضرا حعسهدقذلوا
 ٠ دن« طواعخ هافلوا طسبنم هدای ز ندهما وه هی ولع

 هن نو رع كرهیعا ضم ترارح "یک رادقم نوا

 تزارح خایس نانو هدلصر هل و . ردنا هدعاتسم

 گنا سقم یعامد «یلد نیوز تش ڭا

 بات باستکاو ترارخ عفد قرن روق هلقرحم یاوه

 هنس رحوص هلبا سسر ظن فاععیشوط هقفانوجا

 ا او کلک كرا ی تماما دز زا

 شا سکع وص یراتجشا و هینبا هدلحم یگیدای
 قردر دلاق یلانط ردقتعاسزب هلکمر ؟لزکرب میخ

 هاددجتم دیمارب هدهساردبا باتش یرغوط هیوص
 : ردبا دعاس REE گیتس ماس

 ینبدروطبوشوق ندنسهقرآ ڭحايس هراج هکوبلاح

 هدتفای دنلو تولقا ترابع ندلاخوسخ طاع یش

 هتشلا .ردقوب یشرب هقشبندلوچرب نیغزق تیاغ هسا
 .رارد « بارس » هلاخوب

 هدودرا ىگە باقون هرصمه گن هسنارف تقولوا "



Y۸ایضلا وبا هناحاتک :  

 . [دویتقون] نویعییط هتاناويح وبشا ناالراپ هک بولوا
Noctiقافوا ی حا ۶ ڭرانوب .رلررب و مات  

 قاسح یکیرلهناهازو ؛قالراب و فافش هدنلاح هبح
 لا اک هروکذم تانجو یراقدلوا .ی و اع
 ت یا دم وم ییبدنلوب هدنماقم یموئرح

 نالوا« اعم هنحوا هدنرد كضرا ل ياذا
 مزال تاننوح رادقم ه نوجا ر وس ۍراح حوطس

 ! رولوا نیساح لوةع سز هلو نامتو باسح یع دلوا

$ ۱ 
 قیام دد چو ةر :تتراانوب روش

 هدا عا عبارس » ناک ةعوقو لار ه دنسداو
 کول وش .رذشادنا قیقدت ندنفرطنف تارا هبعینط
 كلن هلعلوا ترابع نددووا باز واد یسداو رضم

 فداصت اجا یاصقو روش نوجا طفح ندننایفط
 سارا تعم ییا ود لوا اشنا وراه نااتناوا
 1 نایت تا یمهتعاعش طوطخ ےل ویکی تا

 نکننیو فداصم هت رزوآ لب نانوروق هللرا رح



 ۲۷ ایض

 ید هب و كح هل هديا 1۳۳. 7۹ ۳ لب

 ناقیچ هرکص لا ندسک اوک نالوا یتطنم یرلایض
 رلرصع قوسجرب ردق ههجتوا لصاو هنعرظن ایض
 0 1 ردکج هک

8 
 هدهاشم یراوخ رات | ردقوب هد هب ولع ماوع

 ی هدرللع هلو .هدهجرد تیاسهن كنا نان

 ؟ :یمزالوا. تربج .ثعاب یراهقراخ

 ةرينص طاق قاطرب ذلرحم مطس ہد ېک قاصر
r.وک ا  

 یگیدلیا دات یک هکناص لر ماومآ باک
 قباقژ ندراکون وک یلصحتم دیزل هغلاط ناب راخ هرلانقو

 ی دفیج راهرارش یروفسوف .ندنتکرح ,كنب رلکهروک
 وقف انا نوار وخ کیا کرج مک

 اک ا ار
 هدوص یعکم اع اما د :ببس ه دات وشا

 3 ا 2 5 ۷

 ید هدرخ هيس تاباویح ددع ۲۷۵۰۰۰ ناغلوب



 ایضناوبا هناحاتک

 ناس هالا ییراهفاسم نالوا هز .ةلرقو سعم
 ماقرا ندا رامشا یهروک ذم تافاسم . كدشعا

 هدلاح یفیدلوا هد ثح هر و نا هراتهز

 کوی مزو نالوا مع ر کم ررب : کر سه

 بک اوک ندا رشن ایض هنارایس قوچر ی هدنفارطا

 ؟ ردهدهفایمو دعب جرف رایلیم چاق هر اچ هاب

 یناقازوا نالوا-هزب تلکوک رب ننشر لا هضرا

 ندتعن,:ودبلتم نویلمر ثنهفاسم یهدزفج هما

 یری تچ زا ردوا ووا ل رسند
 ندنمدرک هدهنس ۱۰۰ قحن یمور هتسلدلشا

 . لس هراو هس”

 و 4 كەد ەساتر و هد هت ٩ ٩ یسک بوطرب

 ۱۶ هقیفد ۸ ید اض ندا عطف هفاسم هزتمولآ

 .ردبا :مطق یهیسج هفاسم وشا هدهبن

 نوجا یلوا لصاو هزب یمایض كني رب ندتباوت
 نانلوا قاخ .یدعش ندنیادا وا مزال رلهنی. هچزلکس

 كسب ترد چ وا قجحنآ ینسایض ا رادایض بکوکرب



 ۲۵ هو

 ین رلاخ رد ازا و لامتشا فورفلاده اکا و

 رای نالو۲ کت اک کی لباقم

 نوجا قاخلا هه مومک ت ٍظ ندا التتسا قم

 اب دم نالا یال تین لاستیک

 یگدانا سابتقا ندسسعش دارا عولتط ازآ بش
 لع هکردنا لاصبا و رانا هنمژ مس یییطل یاتض

 نوس نرو تفاطل 42 هل رب اعا هقدر ئ

 نالوا نک کیک تنئاضو 3 یاوه «رالاح و

 .دوابآ تاش ردا رفا

$ 
 ید Ra ak نی م "رک خد ره

 شاتا نەم تولوا ن ةراسرت هدهفاشم هرم

 هد هجر د ىج ا رم دا اساسا هنا ناض یک دملا e ۳ نی ۳1 5 7 ۹ ع

Oa Cab aE A 
aندا دورو ندره ن رد د " ۰ اض  

 یعفرب هدکب زون وا كنس یایض لتصا ابض
 . ردٌقعض كد ندنش دلوا هدنسهحرد



 يصلا وا هناخاتد

 اک 8ر ر کک لوح ا رک و ۱ تیظع وا راهم

 . ردارس قحم هقالطا تمناصو تقلاخ تردق

 باب كراظنا دودحو هدنلناقم كب و رغ تهح

 ترارح یرلنالوا نیش هرز ندرلهرا اخ” نالو هدنس

 هت رکیو یصرف و 4- دکنم هخ دنصیا ها چ

 ردا لوح

 تسک .یچرف لوف رک ندبا برش هبقفا

 گا تاشم ,E ربمد ر ناغزقو .تمایسح

 هددلاح یگیدلیا هطاجا راطواب یقاص نرز یقفارطاو

 رجرب میسج تاغ شلاط هشت[ و ایت
 و مت زر ار تعس ییراولع ,یلاشم

 درب .نوتب نوتب ,هدنجما..نامززپ زآ ینبهعشا هلهجو

 . ردا درز یقرزا كىر لب او 2 هزاتسا

 نوحا ادا کت تسدخ :دسع تورغ اتنا

 هدنوگاک فتو كن زانغس طولب یالرا نالمتاقهساکر

 قرهنلو :هادنگنرم تیک قالل :یرلالع تهجو



 اض

 اگمزال:یلوا اه: اوه كنر رکا: زنا ت الصا
 قام راقضاس یهدرزوا كنغاط شک ندلومناتسا

 . یدبا یوی

 نو هدنورد رار هلا یت هش ردف و اوه

 ی نا یض و هلی ی راحت وص

 ینزژادقمر . ر ر دتا ناک یی رادقم ر كرهدنا

 کا كرر فنا فم .نلباراسماندننوردید
Eنانلو داق ن یاب دوو یو  

 د ر و تماس اینجا

 تن هکر یساروگ هدنزوص ر لتاط قرهلو اض

 قرهنفلوا بلق هرب ندرت به لزودنوکو و روس

 هننرزوا ایض شانس یاوه یسلوالصاح قفشورجش
 ::ردندنسهکس م ةدیدع تارشأت نالوا

 تاقبطنالوالصاح یراخ وصو نیقهنیمز ےس
 نوک قاس نیم نو ی كنابض ندهساوه هفشک

 قاط و/نامزا /۶ نلوفع هدر نماشا ءال

 كوص نالوا ناکما و ادتقا زا جراخ میسرتو فی مت



 حیا نم یه 1

aعن واچ مت نور اھت دا  
 ۳ اض هدهتناوه تاق و۲ تانک هقداوا رقت

 اا حا دقاق 0 ا انا
 نع ی کد كردذا ضم ی 9 كەس

 ةدنگنو دو هلفل وا كلام هتسهصاخ ثمردتنا
 E AR 8 ماح نانلوب

 یراعاعش نانلو نبق هینامو راما هلتروصر هج
 یرلهقط اوه نک اض ندننورد . رریدتنا سکع

 سکع هج زج یهععاش طوطخ ام هلفلوا فک

 رای یرمرف و یج روب و یراص.,بوریدشیا
 ینم هبس و هتشبا .رددعاسم هداب ز اهد هنب رو ص

 لا كناوه یساض هداسا دنلوب نيه هّمْفا یک

 RE هلتهح کیتا روم ندب را هقمط فش

 ا يتم نکرد

 دکردامک* ردقوا یکلزنسکنر و ینافافش ثناوه

 دیر :دس اھو خاتا نایزوکهدفازوا
 GO ES + خم نم ,e و نام هم ان <a « دو هب اه رادقم



 ۳۱ ام

 تست ندی ادعو یدراحرو ےک هدنلاج .تالاصت وخ
 اض راک تب هنلکشت ,ثلنهلاه,هیلع ءانس. ..نلیا
 لصاح هدنزوص ندنناب فک م مسجر كناض بویلوا

 كن هحول ماحرب .ردین «نالبم » و « عاطقا » نالوا

 رب نالو هدنسهقرا قردر دنلراخ هل ین رزوا

 زا روک هلاح ر قافوا هدنزوپص ردا ههمال

 نا دی و

3 

 مارجا قهدوج ندا رظن هبا” نوکلین ةف

 هنفادلوا دودحو طاح هللا روس ر اقاطم كتاساو و

 مر نر نوک یراق غا قد گرا هک و

 ا هق رب مسج e یان یوق یراب راقو و

 لاضتا تشک هدقفا دم را هه ودا قرهلوب
 ۱ ردنا لبا تاع هک ا

 هبا هاوه ةقطرب تداع كرا ر هکوب لاح

 رغ الخ هدننهوا تان یاوهو"ینندلوا طاع

 نیئاد نىا تدوز و تلط هدسااد دودح

 فو اعم بیا ارش



 ایا و ا دناخگاتک ۲۰

 -هطعقتر كنيس یاوه نوجا وصح ا

 لوز a ماودلاىلع كنب رلهاد زومان قوحر هنس

 هوس ردق ه یراهاد روماب . ردا باح ا 3

 - زولوا قالرا ردفوا یحد حزف سوق هسر ولوا

 ها تایل یینرک لزاما ری بچا دیتن یو

 تی ی دی ین راف وک
 E تدش .هدیرا E كراو ضعا یالوط

 طوطخ ندتجا یرلهلماد وص ندا عفر هبا وه

 ڭى رددنا ساکعناو زا نوکیا هتک هعاعیش

 ندنفرط هوا انکم مس و ندسفرط رب . دن

 رونلوا EO a ممالع هش

 چاک سکس نات قا اک رکان

 نهاظ حزق سوق ید ندن | هدسنا ِ فک

 .ردشهوطو نوغلوص هدانژ یرلکنرز کی .: رولس هلوا

 شوفو نوفلوص تیاغ اینک ۱ هدنفارطا ڭرقو ع

 تمالع وب . روللوا هدهاشم « هلاه » رب هاشم هح رو

 ۱ و هح RF کم ما رحا هاب | یو



 ۱۹ ا

 ید وح و یدلوا تراتسع ندصرقو یراض ها

  جارتما كنهباصا هثلث ناولا كروت و لب هللا

 . زولس هلو هدا ر:یبدلوا لصاح ندنطالتخناو

 صرف اب هدنروص یگداداز ظذ . هباعم مالع

 هاا اناج طوبی نیل وا تاقا درام اهن

 كن هععاعش طوطخ نالوا دراو ندسعت ندنفح هنلوب

 هلرهدنا ساکن او را 4 ا وش یوو اوه

 ا کک ایا واه ل نوا
 تبور اعم مالع وا ابو کیا هداوه اضع

 طوطخ- هرز وا یتیدلوا تشم هنضایژلاب ۳ هکرونلوا

 a E ساکمنا هکر 4

 3 ا لک نواب: نت سارا سکه کم
 ا لص: ندراشرکتاخو :یساکعنا یجنجوا
 لا. . رولوا نود" ندامم 2۳ یجنرب | هعلالرا

 e 0 ناولا ندا ناک یا مالع

 كن ۱ ید «نیحنچ وا یک ندا هر

 ۰ روون قرهلوا هاشم هد یحرب و هدنس ر



 ایضلا ونآ دناحاتک ۱۸ . 

 ۱ رک او شاکعنا روم كنهعاعش هنزحرب نک

 ونا ضرع

 هعاغےش طوطخ ندا فداضت هن وص هلهادر

 هلومدا | دمت قوا دایر نیناعک تدوخ

 شنکح هکو وص ونشا هدهسا نیا تماقتسسا لیدی

 چ قرط هوا قی ناسا روم تداوم کد
 لکت وازر یکی دوا درله | ال .مدنیطسوص
 چرا تورو واو رجال نت ر رەد
 مقتسسم طخ ةرزوا كاا لضاح ساکعنا هب واز

 هاوه ناسکن الا ترا ر هدنماقتسنا

 - دلو روک: هد زج نالوا ارجن لا ووشنم راک
  هیعاعش طوطخ نالوا هدراکنر فاتخم هرزوا کب
 الثم قرهلوب عوقو هدراتماقتسا فاتخ یراسکنا گن

 اهد ندنآ یراصو هد زاقوت عاعش طخ یر

 همزحرب ضاش قرهنلو هدورلبا اهد نام ؛هدهنوا

 ناباع هغاتخح ناولا یک یتدلوا ةدروشنم هدهتناض

 تساهم رکاب ثناولا وبه لک هلوصح .زولوا



 ۱۷ ی

Akeاک یاب كشاشرب  Eدوخاب و  

 ندایض ةعبس ناؤلا داوم ندبا لكنت یتسایو
 .دنسما هارا یقرزا مسق گلاب هرهیمتسوک ینسبتلآ

 هره "دام رای نرو كر هیایشا هلع ءانب .ردب

 .ارد هصوصحم تالاحو تالایدعت نابربتک هعوقو

 نامز a See رابع د قوحر

 ضع نک نوا دام . ردبا عیاض ین رلکنر

 - افش هدلاع یگیدردبتا سکع :كنر یراص داوم
 هدارو :ثنوتل [ و نام ی اند

 کنوح زامهلوا بت یاو رکا ناب ینا

 روغن مدتی یلنلاق چو نایات شیوا

 یک ار نقاش جی یکن کاو فافسش
 و و دشا نوا ےل كوچ رر كولو
 هټتسږزوا نا ها راسو و کت هقبطر

 it ان و هتیفافش لاح ندن کو هوق نر

 7 الع تامولعم ویش زمگدریو هدنقخایض
 ندوص هرطقر هدد ندنفیدلوا یفاک هنتیهام حاضیا

"۹ 



EFE ۹ 

 . لمایو هتنرلکنر ینعرق ینسنجشدب وا یجشروت
 زور هس گذر ااو هم هح هل و هتسا

EEهرثاد كەتا وول وا كلج راو جهلت ع  

 ثلرکتر ضاش قرهلوا تاغ هعتس نارلا یمشنرتوا

 رک 3

 هنسهبلصا هعس ناولا اض هاس# رج روش ۰
 ۰ | ملا 2 ۳ ۰ نی 2 ۰ مرز م

 ناولا یخد هلن لوضا زمگیدلنا رکذ ۍدشو قبرف
 جرات شرم ءاض ندنگیدلسها دا تکرت هریک دم

 < نهی هک وا
 یفشدلوا ضان ناب زی قاض ردق هب ید

 ساتو نظ -یهدنلو هده فلت ناولا كناشاو

 ید دوا شکعو طو "هکولاح دنا روتا
 : کا

 Sa تلا اے راکھ اض

 “تكلا لو ۲ روا گر ضوححم

 ییعسقرب + یگناهره كناض هانتطاسو ما

 :وریدتنا لاکع یس راس ماتقا كرنا صم نوسلوا



 ۵ 31 ی ی

 + هشقس در هیمهدا هظفاحم یگنر 1 هداسیار جام ۱

 ینمرف و .یجرو و, یراص لیس ءیام کدوم

 هدهاشم هدنروص یلقرف ندنربرب للحاب هن راکنر
 یلقرف ندر رب ایض ,زمگیدد ضاس یدعا .. زونلوا

 هلعجووب ,یییعامش طولعخ بپولوا ېک م ندهبعاعش
 نالجاللوق نوجا قیرف هنسهیلصا هعیس ناولا

 ..روسد « بط كلم « هلوصا

 ی دلوا ندعس نا ولا تب ءاض

 ینج هلوا لصاح ضاس ,ندنجازتما كنهعسب ,ناولاو

 مدنلکش زیاد .: روان هلفشالف. ی کوک

 اا یاد وشا . یللآ هت ای وقم شست
 ر ل مسه سف ید هسدیهلا هلا

 و 2.
 یی ر«ندنچ زهر تنمر اد :نا دیار
 ےہ

 « قنام یاد وا «یدوبح ین رکید ۰
1 

2 
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 ۰ E E ۰ 2 4 و 9
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 ايضلا وبا هناحاتک ۷

 و نا فداصم ای نقد رظن

 ةمرخا ندکیاد رم ههطوا قلنارق نوجما ماهفا هال
 هعاعتش وطن ندکیلدروب : معما لاخدا هیعاعش

 ر .ثلئابض هینبمز كن هطوا نادسنفج هلوا.درا و الام
 طوطخ ویلا. اردیمینط .یسلتوا ,لتنصا و ی وا

 ,یغاشآ ر ین انس هیهجو هی واز هنگوا كن هءاعش

 ردا .مضو "ییاتم, روشنم رب ,ندروللب " هرزوا كمك

  قلل وا, هدایز. كن,ندا وه, یتفانک كماج» كدا

 رابنکنا ا نادآ رووح ندروشنم ون ما هلیسخ
 هرا وند یهدنسوشراقا هسقن نالوا یدروم-ك ربا

 كانایض شود هتنارزوا لثلحرب یزاوماگ , | .دوخایو
 هدوراقون, اتاذ یکچهلا,تفاقتسا لی هاهجو و
 ا یھ رای تاک: ےک هدندناح ضیا :زیگیدر و

 چا دف ڭتهمرخ . هلهجو یگیدلدا رر

 . كراو د هن رزوا لاح .یگهطقن رب یی هودق ار

 ةن نوب. روت چ هتک دب رش رب دومع هقفا

 E كير ڭنايض وبیشا نالوا دراو ندسم



RAS :۳ ۱  

 ینیراهقیقح مقاوم فلک اوک ته لحا ندنراقدنلوا

 E دوا شمر وك موزا هنت

 و دک دا طه و نامر ین دلوا یه هقفا تلف

 ودنشاسدانض کا ید یهاط ماظتنا مدع

 ندنسهبولع ماتقا یسهیلفس ماسقا تاش کیو

 : رونب روک یک عفت اهدو ضب رع اهد

 ناولا ندا کا هداوه نل نطر رف نوک زار

 ناربح هنساشاع هدن وروگ- ی راسوق عماح ناوک او
 ؟ردنمرا و ناموا

 یب واع الع لو سڑک كنهعدق ماوفا

 داتفتعاو ام .هیزوا توا نها تال توالت

 تاقوت کولا . ید زارولوا نونع ندنروهظ" كود
 ۱ غی دلوا ؛یشر هبعطلاقوفام ك «ح زق 9 سوف» هبق

 تالاخ :ندهطنتشرصاینع ندا .هطاخا ی ۱

 راک دوم قرهلوا ا هب هطو ہضم نیناوق و م

 مه و تانا یشدلوا وب هدیسب رت ندراب ۲ هجراکب

 را احا ار یولطاب او ول كردیا



 ایضناویا هناخاتد "

 5 واک یا یونگ ایلیا

 نر دارت نو ره رنک کر یک منا

$ 
 راتدا تفد هب الایصم گم قفل ۳1 he نا

 ا .قف ۰ 0
 یسشگورو نیزسقل وا لصا و هزم | روھ كس وک

 هرکصا د ورغ ءرژوا كجا ددی یب یریهاط مول و

 تب نداض راتب اتات ینگ ۶: دهاشم نا

 نانرایفاثکهکدتا بوش هضرا مع 0 ا

 مارجا .هلتهج ینیدنلو لکسشیتم ندرلهقبط قاطر
 ندرل هقط اوشا هعاعش طوطخ ندا دورو ندهب واع

 ۲ هدننورد اوه ندی لغم چاق هقنبتا رور
 تع هوا هضم مارچ ان کلچر ید: یف اترا

 دادم .یتماقتسسا نم یلایض هما رارونلوب هدزع ار

 2 . رولوا .لصاو اون رەنا

 | هدنرلهلصا«عقاوم يک اوک,یهداتس| ینیم هنیسوت

 | تۋر هدعقوم 2 عش هدایز ,ندقفا كر« یتوروک



 ۳۷ ا

 هتسرعق بواکا کک وط راقآرم زی

 یک ۳۹ :ادثب رک زوک نبش یاس تب ون دل اح ینداقا ۱

 هدننقوم .لصا ید یشاط لقاعر نانلون هدنرزوا

 هدهاشم- هدهوا ندرظا و نک تکو هد كارە وک

 نالوا نا یاو ن ورک وااو کت هدوب .راوتلوا

 اننا ییا کت فا هندو كن هعاعش ۋاخ
 اخ شناتسشآ كرها تشن ندنفا رحاو راسکنا

 اچ دا کلک ودل نالوا: لبا سور

 : ۶# وولوا تور هدنتماقتسار

 چاغآ ؛نایریدلاط هب وص ندهضورعم , تالایصفت

 هت زا وکی کک قلق ڭىن راکروک قیاقّو لادن راهحراب

 . راش 1 هجمالوق .یخد ینیداوا هن بیس
 نالاق :هدحراخ قو ءدنسدوص یوا ار "

 « نهرظن یخد هساوا ییغوط ودق هن نه كل کدو

 اده اقا من امت تایر طخ ناک هنخوا نانلو و وس
 لیدس: یتماقتسسا ین «ندقدقبح ها وه قرهیقلوم

 لفاطعتم_هنلوزوا ؛تماقتسسا "یراق دلآ اصن هک دانا



EES DSتو  

 هنر هشاآ قفا فید وق هوز هطوا رس

 ۱۳ هدلاخب رنکندخا 3 :فداقر* قن .نادهاخ

 اغد یتفاثکندا وه اض نالوا دراو هن ززوا مقسم

 هرزوا مع ا نا ندوص هدایت قوا هدا ز

 A E یدلآ 5 بز کد یا یک ت واو

 دنا زاتگء نس رزوا هد

 چ اسحا فاتح ها هود تاب هعاعش

 تک » هتشاقتسا لبدس 7 یییدلا هرو ن دنورد

 ۰ رر د » Ka »۳ 4و ابی و » ا

 e هب دن شرب اِ ہر و هنود تاق شور ۰

 هوا عنام یرانک كب و کز ؟ ناتو ند ؟دتیا

 ما هلا وص ینورد ڭا ه رگصن دک دلکخ زدق یخ

 تو لا هم کیم ناهووک وا اتما ردنا

  Eرالشاب هگم ا ادو قازوا اهد +
 ناف ةا ط واعخ ن الوا شانه ت هدول

 نر اوره روض ندو تف YEE قیهدسورد
: 

 ٠ هدقدلوا لسحاو هاوه نالوا را اهد یفاسنک ارظن

 E ربا ی رلبا ندنسعا ي یتماقتسا یلزا
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 هبا نامز یکی درک هتل مرا اجر ب دا ںی
 دراو ارض هرزوا حقتسم :طخربهسپ رزوا راجاغآ و
 یوط كنهعامش همرح ابو طوطخ ندعي دلوا

 غ روایشالف اک لا رانا منتساقتبارب

 هنسدانق هر هرکصن دقدانق یفرطیه كن هطوارب
 طخ ,هیعاعش طوطخ ندا رو هسنلد كلدر قاقوا

 .رولوا ,لخاد هرزوا میقتسم

 ایفا ع فشلوا دراو كناض یدعا

 ES کک کک ند لد هرم هتسیلد دنا عضو

 هب قرەلوا O هطق ینا دلوا لصاو هونا

E.3یتندلوا دراو كناسض طقف هرز وا متتسم  

 مر دراو یانض هان ا دوم نلیدنا هماقا ندهطش

 هرو كا کت هبوازرب یواسم هبهب وازیگیدلبا
 2 1 روئلوا Rs ییلتداوا ن یک

E 1یمدنزانک وص  TETهزیطس وص ر  

 هنسارب قفا طقفو تفج هلنیبسنح اض ندا نیکع
 اغا یاب ه دوض یخ ثومجرب نانوق هس رزوا ۱

 ۹ ییای دا تيرور قرهلوا ۱



 3 ایصیاوا هنا اتد 9 ۸

 رش ید تیرارح ر ار هلبا اییض.یرلکدلیا رشت
 ترارح زساض اب اض ۰ زمد را ر : هو رلردیا

 ا و و اا
 ت ناو ضاق ندی اض کرت كنارآ

 لاد اقفد نلب دا ارحا هلا هققد تالا هاس و دان

 ناتسم ینیدّلو ترارح هز یخو هدر یایض

 وشن ثتانابت یخد كرم ترارح یتح .:ردشموا
 + اقیقدت :وبلح كف بابا ینیدلوا.یسهدناف هعنساغو
 ید رب كن همایضحیانم ندمهطوسم تادافا .رددنم

 یفیداوا یعون ییا قرهلوا یبنص یرگیدو ییبط

 ندایض ,عبنم هج رغوط یس ر ید كنسکیا یهو
 مس ن رگید هیتر وص یساکعنا هط اولا رک رگیدو

 ۱ .. رولوا نهاظ تی دلو دراو هزب ندم
 تاون نی ناگ هت رغ وط .ندانیض؛حنم

 # وا دراو هطساولاب وا لالانما و موم اب رلایض

 ا ندەرتاسو تارابسو رھ هسا
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 نمرتس و هاسالنص#ت یاسخا نگو دعا

 راد « یافش مین ه هرایش
 هدایز كا . ردقوخ كن هّمایض خیام هدتمینط

 تاراتسو تلاوت 0 ی هدا E هر

 اا نام ااو وفر هما هوا مارک یک

 ا دارج بک ا۶

 نادتتعس لقتسم سس هب اعو و هوا ضزا

 لام ضم ندتش دل و" ترارحو اض نالوا دراو

 . یدراژ دا شنتننرت رفتم مسج وبشا اشا هفلاس

 كراو "هلن تارات نالو هدتفارظا "ست

 :ژدراد اض کوکر ردناراتناو لدم یان هتعباوت

 منوتو تازابتتیک سش هلب وب هذ کتب رب نه ندتناوق
 . ردندنساداقتعا ها كن اساسی یرلقدلوا کس

 هدنرالاعتشا "كن هلعتشم داوم یک ط فو زاغۇر م وم

 حاف داوران ول وشال وا لا انشا

 . رولبدا دع ندهتایض حبان قرەلوا

 نوساوا یعنص هسکرکو,یییطارگ هیئایض میام



 , ایطاا وا دناحماتک 5

 هک e کک اک ر هک اا
 ردقە یھ . رود هراع»7 ندا راشنسا اض ندنرل

 هنآ نانو هدننورد هوار شلداریوتت هلا سوناف

 ا زا ناشالج راس شامر هع"ودو

 ین را, دکر یوله اخو رانو و, روس روک قالرا

 عضومۇ شر كم رلکنرو تن رالکش با لارا
 قافالراب و هده سا رولوا رادم هندعت لس اتم

 نده كناض یرلقدل | ندسوباف نالوا اض :عبنم

 هدب یساقطنا ثكسوناف یراهدلوا هشر هقش

 راو د قزدلوا نام ندزوک ڭا

 : رووا لا

 وص ۰( اقم ) یماح فوق سوم «یناح ہرا
 دل زدی زور ای نسو رد “داوم ضعب یگزوبو
 =x و ؟ ارت نامه اشا یهدنسهفرا كراو

 . روند « فافش » مراع ر یکو .ندرلک

 5 و تفت شعول اط عاب : زوو ۰ ا

 : هیت قنات یک ما زسالج 5 یاسروق

2 

 ?e 1 > ات تا



 قیضتلار اوه كشر 2 چ ا

 ا ارو هیاتها

 ۱ رم تا ماد لوضح ۾ ی

 ا تک رحم گناھ رھ لا نیس

 . هغ دلوا ترابع ندنسلنا كاردا و خوی كوخ

 در هحرد رب تك تل و ابداع ید اض 1 رظن

 o تازارتسها نلصع نیس و

 ر ی یم ا E و

 ندهضم تد ام و قاقدو ,قدفد, تاغ

 کا لکت ۳ عامش طخر ق ور هرز 11

 كب هنف یریبت « رولیجاص ای » و ناسا
 a بهم



 ۱ هچ مس ار دب رکسع ةر, تئاکم

 یر هدا ندن ایم ۳

0 E 
  BEE ALاب



 أ

 هک

 ا ردق هدافتسسا نادا ندب تاتک

 . زامهنلو هداتکر چ” هعلاطمر شح او

 7 زر i ج . ارگ

 ف روطس ین رها صوسم تامولعم داخ رکا م

 ۰ رازام هل ۱ دام هب رطس ب دل هد اب یا

E3 قید هل رانا هدرج 1 زمگید روک هل  

 كط ناک یس ا ك ادوجوم ز مگ دا

 . ندهروک ذم ظافلا هدلاح یی دلوا ىزا تار

 . رر دلوط رادلح خش نیر
  زین





 سس وههههع -

 دلینصح ر كسل تزاطذ دهیم و ف راعم

 ۳ ۹ ۰ ردکاط قره

 اوف

۱۳۰ 

 ايضا وا دعیطم



 جو ۱۲ عج

 یس سنا هک یر وچ ها هنج 8

 . ! نیسروپنلوب یرپسا سفق "ریتجآ. هشوقرب یک كس

4 ۱۵۳ e 
 یٹاب لباق هکدوسب دنک هاکنآ تظعو 6

 : هر وا وايش 8 ب هسیا را و تلف ا به ص

 + ۷۸۶ تب

 یامورف تعسر اح یو ريم دن ۾

 ا ا

 بم ,o) عج

 "یناوص درو 6 یراک نکم الفاع و

 1 هغ وب هدشا رب ج2 قج هلو تمادنیهرک ۱ لقاعیا

 ایصاا وبا . ذعیطم

 ها ؟ نیضد ویدیک E ا



 ۳۹ ۳ مات اا

 + ٩6۷ عج

 ی 2 ا نا یار لد ®

 ...! شادقرآ رب !یملا رد رطضم ندقل کلاپ لک وک

 ب 6۸ ج

 یو ورو جا دات کید دنا

 ! لمآ داجا مدآ ندیکی رض وصح اعرب ةقشب

 بم ۱۵٩ وب

eیرراید نینجا ناسا دو ل کشم  

 رفع رک یهزوطوا هک هل و

 + ۰+۱ عج

 ی روذعم هکورب یرادن قدع و رکا و

 ! ی ياا دنا قو قيم هم زا

۱ Pe 

  8یسرج نیدنچ لغاغ زا ربخ ېب سپ هگءو
 ! قوب دربخ ندنسذلولو درکاچ هو ! قیزاپ



 شا ۱ ایصنا ویا هناحاتک

 و فن عرچخ

 . یترادیم.نآ رذک ن ناهج ز عقو هج چ

 0 ندو وند یینآ هب ندید یاق

 ES ۱۳ عرب

 . زر یخ د "یا شوخ شد سورع 8

 e ر e ت

 3 نیچرول وا .قیلظت ؛راوازس

& ۷۵ 8 

 یوج هلفس زا مرق تاب ءیساهج یا 6
 ! هوا تاب ندیتاچلآ + راک رچ یا

 © ۱99 تب

 ,یادج نادج دب تی. يجز چ

 ! قازوا نلوب قازوا ندبحاصم وتوک

 بو ۷۵ حج

 یهاوخیمناهجود شدن هک تسبج تامع 9

 1 ۳ نیسرویتسیا یلاع,ییا EK هک كدر وک شی ادن
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 عچس ۷ +

  8فازکب دز ناو ناکرزت یاجنر هکت
  9۳ی

 نیک داما همه یگدز :بأسا رام چ

 كلک وی دوا سا ار ارلکوپ لا فال
 ةع توا هسک-تیا هئم ؛ھلرقح ییبایسا

 بو ۱۸ عج

 ییدنچ دص تاش هک وتر نیرفآ ٠
 ! نمدتساش اهد هردقوب زوب ! اک نرفآ

BF۱ اب  

 لر کز یک کنم
 سیار تبع یک ایچ اللو لو

 بم )64 عج

 یموح تمدخ ودق فالف تخانش نانح چ

 ! یدلیب ایوب كلف ینسدخ ودق تمدآ رب يک مپ
 ۳ ۷۳۷ مت

 یراذیم-نارظن .تحناص نع نینجا چ“

 ؟ نیسرویلتزع یهایوب یرظن باپرا -



 اضلا وبا .هناحاتک
HA 

 2 تشک. هاقناخ و هسردمز مد @

  E FITید را راف ےلق ندهيکت ۱

۳ 2 

 + ۱۲ مچ

 یانا ون تفورد | رافعض تاب رد

 !یشتب هندادمآ 4 رلنالوا فیعض ناز تفیذل وا یوق

 و و مو

 یتشز هچو یبوخ هج تین رصب هکاجنآ ھ
 .ردب واسم تیک رحم -هلکللزوک دقو ژوکر هک هدا رب

 و جیب
 زاد اطع دما هح هدر اب رک ۾

 ؟ یشر وتو هدندیمآ لاا نوت ندمروک شا

EE9۱20 + 

 لوا باش دهعرد ی انس وهو یدنر ڇھ

 یتسر دوخر ر دشا لف ه چ

  .رد اوه ن اتمر دوغ نو لوادر ول وا هیت ینا خ ره



wo: ااا 

- ۱۳۲ BF 

 ندوب A هجا ماع نج رالتعا ۾

 ۱ " راشعا دن گاج ورب ثماوع

BOWE 

 ندرت دوا e یا و @

 ۰ ردلکشمقارربآ ند رلتس ود و روا

 RR ARA نسب هر ج
 وک اتع دید ۴ ن شو

 ص

3 - 

 1 ۰ یاج لوک لا تره هد ۳ قالوت ر لکید زود

NE4  

 ونشا نص Ko رود @

 هد تفیما رج فباج# رود تللزوک
 تب وام

 رود ارواوت ک تمراد روذمم @
 چر

TTنیسشمامروک ينا هکنزچ "مران وط .روذع» یس ی دز  . 



 | تست dh هب کا

 و ٩۳۰ عج

 و کیت ا٣ یم دم راک چھ

 ردتبکح وم لغه ل سود اکتر | مة لعف قالطالا لع

 بو ۱۳۱ عجب
 مک رواب اک ار ظعاو یادرف هدعو چ

 ؟ مردبا یدامعا هندعو نالوا داع هادرف كظعاو

 + ۱۳۲ عجب

 مزامغ تشک اخ :منک هک زا تاکش 8

 هه دشدوامزاغنک مدیا تیاکش ندیک
+ ۳ e 

 @ مجدد ی رح ندورک همش ن رز قوط

 مرویروک هدننپ وب كرلکشا ته کلن رک نوتنآ !

 هو 2۱۳6 <K ر

 نک شونو,ناشونب تسرپ تراس نوچ 8
 ۰ ربا مه ځا مه ردرولوط كحدق هک مادام

 -م ۱۳۵ عج
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 تسرادپیز ه هک ییاوخ بتا یهر 8

 !ییعا تاق تب ندقلقناپوا !د و ور بنام لزوک هن

SS WM 8 

 تشک هک راک تاع .دورد-نآ یکه چ

 5 ی : جب کی دک ۱.شسکرهت



 ۷۱ و اسمان

 بم ۷۵ عج

 تسداب نم,شوکب راع همه .نحم

 ! دوبل يک یاتزود هغالوق ثلاع نوتب
FE 

 شابلدش وخو ری تسم 8
 تسه لار اجناس تست جو

 رطاخ هدوسآ همتا یلکوک هللا قوی “هلا راو
 2 دلاوز یک وص كلاکرھ . لوا

 .E ۲۷۲ عج

 تسبابش مایامزال بج# روط نسا
 . ردیمزال كننامز نٍاونک میم راوطا

$ ۲۲ + 
 تفاشکو» نهنگ ت هرم و هسردم" ثقو هح چ

 1 لکدیسهرص كن ها ثك ندفاثکو فدک كنهسردم

 تسلاج هچادعب دنیضاخ بابا س
 1 تچلح ه# هادعا ؟هدارو ابحا



 ایضلا وا هناخماتک ۶

 و ۱رع عب

 تسود ماک دا ربات مفرک .دوخ ماک دل @

 كەد رم ا ټر نوبک هل وصح یډ ام نیکی د ود

 ۰ م دتبا رانا ۶ نت

< o4 

  تبشالغ ر رور نج مناهج ناطاس

 رده زاغ نی رس هکر هلون !

4 ۱٩ + 

 تادا رک نرد تس اج کک چ

 ؟ ردیک نایلوآ یک مر ترجو

 مچ ۱۷ +

 - تسردقم زور هک ی وکب هشداات چ
 اردموسقم قزال تسکهه : هک قد ههاش داب

 عج ۷۲۸ +

 تسدایرف هچ نیا ظعاو یا.دوخ راکپ ور

 !. ردهطسفص ره هوب! تیک هکشیا .! ظعاو



 ماتا اس
= 
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 بو N موع

 تسزن ها نااوح دشاب هح غاب هانک چ

 ؟۰ زدن هانک كغای« ! دغ توا و هتعیا

 چ3 ۱۰ چچ

 E a رده یا نه رخ چ

eنوا | دزوک مته :  

 بو ۱۱ عج

 حسب GR هالرک سرت کاری اش

 : ردشل وا یغار وط سدا ا هجن هدهباخ راک و

 دیش و

 تسیهدم ما کمدنراد روذمم نادهاز »
 . ودوپ مهذ» ؛كنوط_روذعم نب :! ,رلیفوص

 بو ۸۳ عج

 تسرب ةداب"یاوشم :تهرزد زا دیمآ ا چ

 4 هثوا مو ام نزع :قرجح ر ایا ری" ندم یا



 ایطلا وبا هناحاتک

 بم ع عج

 اراکشآ دش دهاوخ ناهن زار هکادرد و
 اا

 چه ۵ عجب

 اراضق نکیبیغت یدنس یگروت رک 8

 ۶ ردشکد ا نیل کله دوی

 عن مش وقت ۱

 ازادم .ینکت یک اوده .ن زا 6

 3: نیر وی روک هدف ه ندکماقا ارادم

 .BY عج

 ام روحش |:فرن نخ ایک [ دب .تخح ھ

 ! قجهنآ هرلەزب هد رغيف ی ج

KRA. 

 ار تورام هدید یدید ما کمک چ

 1 یدییهروک مچه ییزوب نمزوک یشاک



 اهافح دنزاس ورک یڑار نآ دنام ی نان «

 ؟ رثاق مونکم لس رولا لفاحم لکشت رادم هک ؟رمس رپ

۰۴ gh 

 اه ماز اس. داب <نآ دنا .دوخ چ

 قجدیلکآ ایک كج هلک نوکر !
a CHR 

  8دناغن روم .نوحبفک شوک: دقن .شعود

  ۵ار مالسلا راد /ةضور تشچ مدآ

  Eی ۱۳
 .! یدریویدیا كرت یتنج ب هجلق یتمسق



 ايلانا اك 1

 باج .یعارصمو تبب كدب چاق رب ,هعومج وب
 هابل كج هدنزک لا وقآ روتنم . ردقج هلوا
 ی هدهیسانم تروص كنغوح ر ندرلموظم

 گچ هیلکی ندراشادقرا رد يج

 يا مم

a n O —— 



 6 مه تاحاس

 4 ن وژوا هالو ) عوقولا دب 8 اھ نوت لوس

 ۳ هتسا وب " دکل ون اک همردن فا هە یدازوا

 ۰ ردلکد یشرب رونلوا هدافتسا

 لکشتم ندلانما اصح معلا تاحناش هیفام عم
 یتسهضق ن اقلطم كب راضمو داوم ىج هلوا

 7 نوسلوا روح هگما مارتلا

 ا ی م ندنسارحا فها تاغا

 ی واح ینراعا ر صم یر لرو ا ڭكاسرف رعهش

 ردقح هل وا

 رح اا كرعاش چوا او یا اس

 لوهح هب ی را الاف و جوا لکش دحاو

 صیص ءزح رب ید نوجا عراصمو تاما نالوا

 ردقح هلو

 روُدنم یعوح ثالایما جرد هدب رعلا تاغا

 یسه كلاوقا جدنم هدمقا تاغا ناڪ یش دلوا

 ردموظنم



 ایضلا وبا ٠ هناك 4

 2 E ER هفل وا مس تو هذ یدعس

TE IN 
 خا هح هعلاطم تا زا صضعم شالاب و

 2 ۱0۳ قطب م: ی اروا . ریلسهنلوا دع

 ۳ . ردقعشاج هنعای یش مگیدید مجد مقر
 . رولوا تنقفوم E هس ریل يناک اوز

 9 كنه امد امام زا .قج هلو ی.واخت :

 ردق ینیدلوا ن هک رانو هلیعراسو تاما گچ هدب

 ۱ . ىج اوت تراع نده لی

 یالوف هاتتس هد یار كنتسراف یبس كنوب

 ال ولو سن مع كاج هلسهاساص ندلاتما هدرب .ییلوا

 هه ال یرلب مضم و دروم ها.تفو یک یربلتم یناعع

 رد ع وا شه ادا غا

 یهیسراف لاثما یک( لیثقلا عماج) هدلا امقا و

 نیست كراتوبآ هوهسیا دوجخوم تتک ضعب لماش
 گام یراکدتا ناحا و دنص وصخ براضمو دراوم



 ا ارگ یا یار کاج م
 نالوا دویم ؛خیلا وقاز هنابکج_ررگب لا ماكرو
 هد 1 یناونع (معا تاحاسس) یعراصموتاما ضم

 لب قوت ایضلاوبولتدامیسب د یک كلا عج
 ندوب سن هنسززوا یسهاقوشم راطخا كندا

 نامز خیدالشاب هنمزای ی ( برعاا تاحناس )مدقمهنسرب
 هدندفرطرب, یالوط_ندلغاشم تزنک ةییلاح گیل
 ج مدیا رمادا ادارو یا

 ل ان اتحد نوجا ناسا
 هلو بل كامام م تک هلتمف نیسو مخ زا کیدو
 اراظتنا هتسهدعاسم كنقو هلتهج ینبداوا "ندراباذع
 1 مدرروط رولوا برطضم



 قو



 ۰+ هم +

 معا تاجتاس

 دلییصح ر كنس هلیلح ترا هيم وج ف راعء

 ردکعب اط قدره

 هند: سقف

 و



 e ت هک ات اوت :



 ۷۱ س۵ب رص حرا

 ڭرلناسنا ناشت وا هدو بولوا ندهسناسلا تاعارتخا

 نیس ی اوا دام هرد4 ند لا کف
 هناهج ربارب هلبارشب تقلخ . ردمولعلاع هک هم _ساف
 رشتنم یرال وا هدنس رلیاو و رابلامور : و

 رکف ثكنسلاها نامزوا یسهلئسم لا ددعت نالوا

 . ردنا هنارا ین راکدر و تّوف هچرد هن ه یا

 ایضلا ویا دعبطم
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 E ایضلا ویا ةناحاتك قم

 ةددعتم بهاذم و یزلاتسلک نم: كرل لاحوقسا

 ۱ دراو ةا

4 ۱ 
 شاب روت هدنسهنس ٩۷۲۲ كدام ےرا تمالاسا

 هدنکم نهدنفا “ناش د رغم < زدنهلوا ناھ راظقا

 دوحو بز هوا یک 5 الم راب

 تو یک کیا نرخ ید ها و ا
 ." یدنوا ریس هانآ تلاسر کا ہدششا موا قرقَو

 یورخاو یومد هایسلاع ناونع فی رش عم
 رک ناقرف نالوب عماج یزعالماعم و قوقح ٌةفاک
 .ماف یا هکرد هل وا لزا تبا تا ند ؤا لق

 نت . شما هیساق هعاسلا

 هنا ناندا ال ؤا هدزنعورش ههنف و هلک تاقرت

 . .ذخا تامولعم هجنرد هن یرللوا كرلناسنا زغلالغا

 7 چوا نکل :یدا نوا فانز شوک ینراقداواشعا

 .. ,یسیه یراذح یبطاسسا ,یکلوا ندربخا مظع ند
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 ۹ ےس یب امف راد

 یتیدلرآ هلراتروص هن ندنبهذم كيلوتاق كتنهذم
 : م 7

 ینیدا وا هدننهذم كيلوتاق سدقلاحور : الوا

 [] (فوینوموق) .رد!اب زکلای . لغوا هد هنردابا هن یک
 ان تاو ید یه توی
 . ردا در ینلراکب راسا. ردهیسبم یک هبوص
 یهقسومتالاو یراتب بولوا هلا مور نال تدابع

 زکس ید بويل وا عبا هتتموکح كنا . زنا لوبق

 لوپناتسا ك كور قا ردا وقف

 رد یگلقرط)

 ما رول ۵ دنس 4م رس: 0 ییهدم ناتیسو رب
a 

 رد_شمل دنا تربغ لد هنساحا ند ر ط اک

 . ودهناد رب یعرگب یرلهدام قجەلنانيا هدكنوب

 راروناط نامهرفاس وارد چ وا مولا لع رلناتستورب

 . رد هند تمادن و نوینوموق ۰ زیتفاو ران آ
 ءناقلاغنا يالا هدقاناتسرخ ادعام ندو

 ۰ قتل لّوبق تروص كینيع دوحو ۳



 ایک يا ناک یو04
 یتس راف وا ۰ یلدصت نیوآ و : تاسدقم (5)

 [۳] «نویسهش وا مت شکل ۲] سنا قهت ۰۹1

 . حوزو [4] ردروا

 . هموم تاک ا هضم" تاک ام )۷(

 هب ورخ ا ةافاکمو ةا زامو

I'immaculée conception (A)یشنلسد [ ه] . 

 تاعا تا رش نالوا هدننهذم كلوتاق هتشا
 . ردرانوب

 ه دیرصع ید رد كدالم یهدم شهودوروا

 یقودوت روا هلعءانس . ردشاریا ندنیهذم كيلوتاق

 » ما تمالتا هيلع یسیع تربح [۱]

 . نامهرقاس نالوا یواح یتععجو ناقو ناج قردلوا
  [r]دیو ادب ۰

 نالیوق د رزوا خر شاک هعزن لاح [۳]

 : : د٣ نعد سدقم

 1 تاماطن [4]

 ۰ و هکر تا الت دل مدت : [ه]



 شب نص راب

 فاضت ]

 ندر ا ا یسع ترضح تسارصن

 لا نوجا ا تروص نو و شلدا فن

 قالنابتسرخ .هدنوگ یکنوگوب . ردشلوا دزا فیرش
 كایلوناق یسحر . ردععق» هبهقرف چ وا موما ىلع

 یهدم مور دوخاباو سقودوتروا یسینکیا ۰ یهدم

 هدنهذم كيلوتاق . ردیبهذم ناسنور یسجحوا

 ردنآ هحور 2 قحهل وا ناما

 دوحو ا ت هللل چ An مناقا )۳(

 اب ران وب هک ها تاد وا نما ضش ہرا

 ای انشا ردسدقلا ور :لوغوا

 نالوایلاع هلتنسن هناسنا_یلفسهلتسن ههللا ۲

 ببین سم کد

 . هیلصا هلذ و مدا طوبه ()

 نویسمادهرو نوبسانزاقنآ . ةرلناشسرخ یر

 : ى ردا

 نیلا داو هر
e 
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xاضل وا ذناخمامک را  

 قو كب و راشجما تمآقا ,هدننبهلطق نظساف
 ند فرط رایلاموز ثیاهن قرهلوا كلام هنا رادمکح

 لا رفرب نایدیا بلص هدنمان .(دوره نمودنآ )

 : یدلگ هدوجو مالساهیاع یسع ترضح هدننامز

 | هم شب شقلآ ندمالساهلع ی دال

 رایدشلا ناصغ وراق هرا لام ور رلیدوم لا

 هرصاح هدف رش سدق یرلیدوم ( نیزاساور
 .یدلبا مادعا هدینراضعل < رسا ین رلضعا بودا

 : یدتا بارخ ید یداعم و

 کی فرش تری E a سدف نکل

 رویطا یا ما (ندیهدنآ ) هد < يدالشاب

  دتبا وزرآ ینساشنا دیاعم هنب .دنززوا رب 2 هیارخ

 ۰ رد دالیشاب متمقاقم بودا ما و دک

 ید رهش بوسشود لوتقم یدو ۷۲۵ م 7

 . ندیزار رب یوم هتشا . یدلوا.بارخ نوت نوت .

 e ردح راب وب خراب يرلقدل را



 > شب واک

 4م ۱ كلا لوس كا ذس ناک ۳

 ۰ رگسقج هعاب رات هان مب رس ۰ ردقو هللا

 :زکسقج هلا هرن غا هدر یه یم اللا وذ ما -- ۲

 ۹ گیج هدا

 ۵ 5 هدر 1 رگ هسارتساقماش قوح بس 6

 رکا مارتحا

 ردمار < لتف بیم اب

 . ردمار > از تو

 5 ردمآرح تقرس تس ۷

 د ردمارح هو تدا کچ ٩
 اھ Fe نت
 ردمارح لا یتس راق هل رخا هک ی 8

 راکتمدشنو راقغ كلالما كنس همس ت ۰
 1 ردمارح تام سا یسارساو یتتاناویحو

Eهدام  aدوحوم "_ِ ) 9  

 هد ۱۲۷۲ ۵ ° e ندا ور قدرصم ا



NSایضلاوتا ةناضاتک  

 مولا للغ هد 4تسلا راو یراسد کلر همسع هقشسع 9 للم

 . ثكنسهاح ندنراقدل واشعا لوبق یهملا رنکت یسهلمخ

 دوحوم ید یشکا ڭراند + ردکر یاسا

 ند جاوا هح ول شاب نالوا دوحوم مولا تً ونلوا

i EOS۰ ردالوا اهد كجا هحل ام  

 مالسا هلع یو٥ ند

 هلو كاس سا ما كن هدوحوم نادا ؛یوسومند

 و او ۱۳۹ هنس هل.اح صوصن جد كم نارق

 لزا ندقح بانح هما سلا هلع یسوم ترمصح

 رد | ید دصت یندحو كنم راب دوحو فل رش تارو

Os ۹سا اد ره  
 نددال-.م نم | ىلع ی روهط را كناسوم ند

 . روس راو ردقهمدقم هنس ۳

 78 7 "وا ھ ام لوب هدن ورد كازو

 : ردم | هجور



 رو ید سصتح جرات

 ی لو اقا ]

 نوا هللا دوبعم ییانوا لّوا لا یرلدصم واسداقسا

 : ردرانوش یراهجولشاب . ردراشا لوق هدوبعم یا

 قر ( رو ) (۲) ندوبملابآ (نهدوا ) (۱)

 ( روژن ) «یدوبعم رعش ( رودلاب )۳(۰) . یدوبعم

 ( رهن ) یدوسعم تور رار اک ور ر رگ و .هرل را

 هب راع ( ريتن ) . یدو عم طاص .تکرب راہ كلبا
ore 

 ( اف رف ) : ردرااوش هدرلهدوصم هج وا

 حرف ( اه رفا ) یسهدوعم جورو یسەجوز كەوا
 .یمهدونعم ند ونعم هکاوف (نودنا) یسهدوعه,تسگو

 شما وقا شرف یا موم اع ید رللواسدناقسا
 . رد اشم كى هشد

 . رد راو هلفس ندوعم هرصر ادتعام ند

@ 

 ندنرانند كنهروہشم ماوقا نالساص ر

 ی ۳٣

 ۳ 1 ر وس



۱ ES TY 

 راقاب كراك ا رانو نکل . یدرارها للیکدشت باری 

 هد مه نهاک مه ساب مه رلتو -. یدا یرلزف اب و

 .یدیا یرلتمافا رقم یسهطا ( شر .«راب دنا زاب رحم

 | ارح  eیرظد [

 قند تنماوفآ اس یراق رانج سا ٣ه

 یاوق یتدا رام رج کو" یا یک بساتم
 رنات ا هلات و  rلا )رام ۶

 سهاساسنمرحو . ردراشم اط لاق دوجو ر هدنمان

 تدابع هنتر هدنما ( وقس وو ) د نب

 . ) (مالا بان 1 ) يلغوا كن (وقسووت
 هيرا هایمان (وترزر.ادتعام ند و ۰ جد

 ید ( رود ) قراوسلادونعم . یدایدونعم

 یدآ راو ید هلفس ندوعم ماطر هقشندراتوت .

 ىدا یرادصم كنماوقا نمرج رلهراغم < رلنامزوا .

 تداعون نل بولوا هللا نانا مد تدابع هرادوسم

 رواج او شو ٠ ©



 ¥ ۱ ب سه مش رب

 میرود هدرب هدشوق تاس همش ندنایدا وب

 راششا ید ندر هدا ( نستوه ) ( مزد

 كن «دامو حو ر ی رلکلاس كنه رط و . یدیشما

 توا هدننسهوا كناهجو ور لافتناو یتساق

 رب راج هدارواو ینیدنلوب كناهج رگیدرب نایند
 هاشا كتيرا د ین رافدلو ناوبحو ه رع و حالس

 كيوب . یدیا راراب وس ینراکدسجا بورش عونرب
 یا الا كمووا هدنس یعاوقا تاس نوجا

 ی رب : یدا مسقنم هع وا رل ( دورود )

 ملا > وا هبلات ناهر 3 یسجنکیا ۰ الغ ص ا

 ( دنوراس ) ( وساو ) ادعام ندرلفنصو . یا

 نارا وساو) : ید راو ید رافنص 3 هامات

 .تلادعو قغوفوا هسا ردسوراسو لر هلا یهلا

 تمالع ۹ دیس وب ٌرادب ور ود . راب دنا لعوتم هلا



 اپتا وانا تک سنی ۹

 . تاسوهو تاذ دادتسا : بتح هورو هناشو فرش

 رش ید رانو ی رل EF نولوا

 [ یتید كنماوقا تلس ]

 یدا التسرب تب د یهدرلادتا رل تاس

 نارا ) ید تا لوح هلا دعت ندوب هدول

 ندو یدا یادش قر یرلدو عم یاب ۱

 ( ننه )۰(ژوو ) دوم یرلکدید (ززوو )

 ی راکدد ) نوود را )و را ۰ دوعم یرلکدد

 بول وا یسهدومعم كس ران امروا ( نیرا ) هدوعم

 2 ( تفار بس ) .( بز زوآ ), ادعام ندرلدوب

 تط همومع یاوف ادعام ندوب . . یدبا راویحد

 و ا رادوبعم یاسا حور هلبا

 داب هد تکو د وعم ترک روا داب هایمان

 . یدرونلوا
 ب

 هاما قو 9 یس ترا ءدرلاولوغ

 »یدیا راو یسماح قرطو عیانص



 6۵ شب ص را

 نم یلراداب ام ندیسع تدالو سویسوفوف

 كند نانلوا دای هلیمان یدن کو نیک لوا

 هامات ( و ) هلا یوم . اک ا یسناب لصا

 موما ىلع ندوب . ردشمنا حالصا یهذم نانلوا دای

 دوجو هلس سویسوهوق یتح بولوا هیدن .رزوآ تام
 ر ارقا هللوفص لاک یغیدلاق زجاع ندلاردا یب یراب

 یگیدتنا لوق یحور تبدنا شوسوقوق . ردهما

 لئاقم هدناهج تلندرضمو هلاص لامعا عونره یک
 ندا قلخ یااهج : ردشعا نام ینگچ هل ی

 هرلدوعم ضع هدنسعاشا نو و ه ىلع دوخورب

 ند یید كسويسوفوف . ردندننامقم كندونآقعاسا

 ت ایمع , ردیسیماح گلنبدوب روطارپعا پول سر
 « تمرحو تفد هترا-هط < تح :Fl تاضف

 هراک ور ادعام ندنو و تعاطا هابرقا كراقحوح

 ور نیا يظع لئاصف 4 یتمرح

 (وحوئال ) . ردشلتاپ هدنیح یخد ی

 اانا ییا نچ رق نیت انا ۴
 مگ ۰ 2 ۰ ف



 ۱ ایست را ام اتخ یی

 3 كتر هلا ۹ تهدموب نولوا راغم مولا لع

 3 دادتما ردق هنشاب یل | زونوا ندندشاب ید فک

 *ینم كسهدمو . ردرا كندحو تدم. ندنآ

 هفذصح لوح و رش  تراهط ؛,تدسش لع یہاع

 بهدموب را هد . یدا لئاص» رک تقفشو

 : ردم ا راشتا ردق هنسهط |نالسو را ؛ناح

 ترد نالوا یمانسا هدابز ۳ ددنهذم | دوب

 ثكاصمو مام یسنحر كر 93 یدا هیلاع تایضق

 هباروخ یسجنچوا مام بایسا یسیجنا « ینقیقح
 یسیجدر اد و یدح كجا رار هاتمودعم و

 1 رش رط نلکمزال نوجا لوصو هتم ودعم هسا

 ,:یحا ندنایهنم از + بذک. « تقرس ؛ لتف

 [ نادا نانلوب هدنیح ]

 هزدشمروس مک نید ولرد د چوا هات موم هدننح

 ی هدرک ییسات كفوساف مان ( سوینوقنوق ) یرب

 هد ىمي ولاا دوب «دوخاب ( وف) یرگید ؛.ند نالوا

 ۴ . ,یدا یند. (دوح وال (
۳۷ 



 هاب نهج یر ران

 [ یسدنردق نایدا ك لیلدته ]

 امرف مکح بهذم ولرد یا هدننایم كرایلدنه ۱

 ( ادوب ) یزگید.( ءاهارب ) یرب ۰ یدیا هدم وا
 یا هحولشاب رلنانلو هدننهذم اهارب . یدا یهذم

 یراکدد ( اردنا ) هکیدرارونانسا هشضدوحو هوم

 ( شنا ) یرلکبد ( یغآ ر یرگید ( كالسفا )
 ید بلا نیدوعم 3 ادعام ندرانو . یدا

 ( دونا ور (نتنوگ ) ارور ةدرلنآ کیا راو
 ( قیدا ) .یآ ( اموع) :وص ( انوراو ) «اوسه
 ۱ . یدبا ضرا

 هرکس رصع یتا ۲ شب ندنروہظ یهذم اار
 باتک نانلوب هدیرالا . یدنا نیک لاق هه

 . یدروالوا ادای هایم ( اددو ) ید
 ( اها )ر يضع ندوفم نانلوب هدنجنا شنادوو

 . یدا رادوعم یهدنراما ( اویس ) ( ونشو )

 دنط نننرب رب هدنماب ( ادو ) وه دو ۳

 هنهدم اهار یهذم ادو ۰ دز ۸۱ ندنف
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  قلوا یسیراق كنوب ایوگ . یدرارابط هدوبعم نالوا
 7 مسا سم یازحا یخد هبا یرلکدد ( داغلم ) هرزوا

 یدراردا هند

 [ قایدا مدق سرف ]

 یرلکدید[۱] ( رتساؤوز ) ین راند رامج یما
 یماسآ فدو . ردراتشعا دحا نت فوق

 مش یا هرزوا یگیدلوروک [۲] هد ( اتسو ادیژ )

 اضو كلوا "یراکدد [۳] ( وزومروا ) یر, بولوا
 تلط او لاف یراکنید منع نها ) یرگیدو
 مکح یارحا هاسهدایز ر کف یاو ردقهنره .یدا

 ناور )ر ادعام دریو رام هدهسدا هدکعا

 E یدرراناط هدوحور یرلکدد ( درک

 یدمحا نامند هدنفرطه ناه اک یدک

 . ردةدقلوا یراح

 هردتعل جد انا لاد لد ا ) تیار ۳ ی ۱

a : دزات و دز ید [r] 

 ] ]۴[عباطال ۹ ا و ناب ی



 ۵ شب رص حشرات

 ۰ یدبا .یسهتبنم *یضا را ڭرصم هدون بولوا یثید
 كا ںولوا ید یل ھا تام الع كراو

 هدوعازو ی راکدد ( سس آ) و ( سیزا )

 . یدا ( سر زوا )

 [ ی رله

 ( لسب ) یرادوسم هجولبشاب لا 3 رللدکیف
 هدراسانو ادعام ندو . یدبا یراکد تا هما

 (جیزاقلات) یا درو هدد وراق یک شا دلوا

 ( نهمرمت لو هر یدوعم تحاس تعانص ءتور

 . يدنا راو جد رلدوبعم 8

 [ یرلنید كرلپای روتآ ژ

 یرلکدد ( لا ) دوخای و ( لب ) راسلایروث |
 ادعام ندو . ۍدبا ندرابعر ندآ قعاط کک

 هلسیما ( داغ لعب ) ( وب ه ) ( ستلب) ( لاغر )

 . یدا راو یرادوعم

 [ یرلت ددر بروس ] ۳

 شنوگ الصاژ یرلکدتیا هیسآ لب هدرلنوب



oا ذناخاتک  

 [ ىر دا طل رل مص یکسا ]

 | «یدرونلوا | رجا ورد کیا هدننب اب رصم کسا

 یدما ید. كەابهر فنص یی كنلاها یر
 اول را و هان اهم درجلاخ ۽ نا ی یا

 بولوا دان هلیما ( ل ) دوعم و 6 کی در روناتیا

 یدآ راو یدیعم هدروشم رهش ( بت )

 لاقتنا « ههبورخا ةافاکم و :ازاحم «حور یاه
 ۰ یدا راو یراداقتعا هداعلاقوف هحور

 . یدا هدقاز وا كب ندنیدو ء یید كنلاها

 یک یگیدید ؛ثلن ( هلوسوب )ی رو متم "یشنم زسنارف
 دا شلوار هللا یشره ادعام ,ندہللا نوح یلاها

 ضرا وهانامنو تانا وح +راب رصم یساهقیقط ایف

 هر ن قنا وجناو شا نالو داو مدنرزوا
 يا هیت هوا هأرادومعم یراقدباط شکل .  یدرارافاب

 ( سیرزوا,)یعا رنو یدبا : نانیلاب راشمیمهناد

 ۲ ننی دوا .بولوا (.یسب زا )و

 )ی كرام لی ندا احا یرصمو
 كکراو شن

 ها (



 ۳ صد نیا را

 یر ب یږایاو نیا ارا قرف ندد یدک |
 . یدا ند هداب زاهد ندهقیناوب نردّتسا خارتما هلا

 كران | کیدا را و اهد رافناه قاطرب هدناتسناوب
 هلیما ( نودود ) هدنهعطق (رما ) یرومشم لا

 هد ( فاد ) ندرلفاهو . ردهاه نالوا روم شم

 ادعام ندرانوب × یدروسلو ید هد (د.سوف )

 هنیرامانكن (هوف ) ( یفلا تلادع ) بم هت نولوا

 . ۍدنا راو رلهاه هدهنیرافرش ٌكلرلدویعم راس اهدو

 ) كتبوا ) یدا راو ید هلم هر مایا

 ها ) و ( كتى ) ردنسرب لا روت یرانویوا

 ناسناوآ دانسا هرادوعم ید یراعتر مو (نت هم

 یرورس مون ( كسا ) هفت ندو و ندرایطروب
 : یو لترا حوا لعاب «هتمانایتج

 هامات ( نون هثناب ) یرومشم ڭا كن همنانوب داعم

 نالوا یسهبماح تک دن .رددعم نانلوا داي

 روشه دیعموت ,KL ردشندا انا همان هل ( ورنم)

aw ۷رد شدا رع ندنفرط رایلکی دنو  
 م



orایضل او ذاضاعک  

 : هورگرب طیف ندرانامرمف اد-عام نادرلنوت

 : ردرلن وش کی دیا راو یخد,ندوعم

 یلغوا رت وژ و فصتم هلقلنامرق س لوکه
 زیاد

 . ردندرللعوا ڭرتس وژ ب سقولو و روتساق

 ۱ . ردلغوا هلو هو < به

 ید ردوعمنالوا هدنلکش ناسا یراب ولعمسق

 : ردرلبوش

 . یدا یدونعم كرنا وج س نا ,

 . ید مساولادوبعم دن فورو

 . یدا یدوم» ن اک س ار ولف

 راو رادو ب هل او رار لتمالا

 کر رالک کو ر وتلوا تدانع ا كهل کیدا

 هدا لا قوق ه ڭراتنانوت هلرالامور . رولب دا

 هل رلفرش كل اف ..یدا زاو یرلتتاعر و تمرح

 و نییآرف ۳



2 

 ۲ وا ر

  یدیا:ییسعاش دلرادونعم هس زوک سم

 موسوم و تا 8 هر هی - نولوآ

 ۱ 4 یدبآ یدونعم
 : "یدا یسهدونعم راکش و رانامروا - ناسد

 تیدو بعم اطر هدرا ٍلامو ز ادعام ندرانوب

 : زدراکهدنن آ هدرا | هکیدا راو اهد هلفس

 . یدا یدوعم نامز -- نرواس

 الاخ یجنرو ییغوا ڭنواوپا س سون از
 . یدیا یلارق

 . ىا ندوعملاةدلاو ۳

 . یدبا یدوبعم مهج س نوولپ

 . یدبا یدوبعم بارش س سوک اب
 .. یدیا,قیادلعا دوم رتا ر

 . ید حیرت رب ناشب راق هب دالو - سوم هو

 یسهماح هلاعو قاحوا « هناخ -- ر ه ورال



o:ایضزا وب ةماحاتک  

 یدا لاب هددع يا نوا «هسیلاع تیدوعم

 .ساللاب دوخای ورهنیم ۰ نونهژ « رتسوژ ران |

 :سرام «نکلوو ۰ سودو نوت .سرهس .اتسو

 . ىدا ناسد و نولوبا .روک

 : هرتسوک یفاظو كرلدو عم ون یدک

 نبا نرو دوم یوو
 و یسراقو یشادرف زق كروز - نووژ

 و دلو ادعام ندیوب . یدا یس هجا رق كرلدو-.عم

 . ید یمەیماح جور

 عیانصو یزف كرت وژ -- ساللاب دوخاب وربنم
 . ید یسهدورعم لّمعو ه راح هلا

 ی مر شنا شاه

 : یدیا یدوبعم تعارز بح سرس
 ۰ ید یدوعم را 5 د هچج نوت

 ۰ یدبا یسهدوبعم تب س. سولو
 .دیدبا یدوبم شتآ -- نکلوو
 گیب برجا دوبعم بم سرام



 سر سے جرات

 . دصوم عدس

۱ 

 نایدا

 دوخاب و نالوا دوحوم هدرزوا تفت ا

 مسقنم هک كور چ وا یسهلج شناندا نالو ضارقا

 :*رورانوش هدران | کرولوا

 نادا ندا لوف یدوعم تیک )۱(

 . نابدا ندا لوف ینملا ثدحو (۷)

 کر هرابش یک واسو «هنانان هناناوبح (۳)
 ۱ . نایدا ندا تب وص ىس دلا

 موما لع هنایدا ندنا لوسق یدونعم تژک
 دعا هعلاطم یون ال وا هکروند ( نیلوا ریطاسا)

 :رلگم زال

 ریطاسا ) موم ایلع رادتناوب .هلرایلاموز یسا
 هوسق کیا ریطاسا هدرايلاتور ۰ ردندنولیناب ( نیلّوا
 2 ی رگید نص یا ئر ۲ مسقنم

 ىدا یننص



Aايضا وا ةناعاتك  

 ٠ یتەلک س ) هجزسنارف الثم.. ررتسوک یلاقتنا,هرلقر
 هس رع ماقرا .ردشحآ نادم هنس روهظ كهز (ور

 . ردهلاق.ندرالابنه یخد

$ 

 ا راناسا هرضتح تامواعم" نالب زاب ردق ةنازوب

 ندو .ردر وضم ینرافداش ولرد ه هدرللاح تناد

 ها ظفر شو تام ةا را زا درد
 عبطلاب هلته ین دلوا هرگصندقراشالگ ۲ تك دلوا ه

 روک راز قوح م كج دنا تالو هند راثآ
 ها وزا اتال لغو دم تاقرو دک
 ینونف و مولعو ینراقدلوا زادنادوطخ هدلوبهن هتئدم

 شعرتسوک اکو اضم یب رلکدتا سوت وم
 : رولت هرو یساسا رکفرب هنن رزوا یمونع هدهسا



 ید رت, شراب

 یراقدالقاص ,« هرطاخ » هد راناویحس *ههرالاخ لضم

 یک عاقجا,نایجو هدیتسم < ار ادعا ندنوب و
 هدو ماراپ نوفر وک یزافدلوا كلام ید هراش
 هکولاح . ردراشمام هبالک | ولردر ینرکف ( کیا )
 هه دعا فو ره تعط لاح ( فعضر

e E E E AA 
 ترد راس رابانح . یدنازتاح یتم ار هدایز اهد

 . باسح یلصفم يا نوا نالوا دوحوم هدقم راب

 قوا ..

 - وا داحما ندنفرط هلّوا ماوقا :یطظفل یمرگ

 ی راقمراب یهدلا هلراقمراب یهدقایآ وب هکردشم

 ندنفمراب شاب لا عاص یددع شل یرلل وا .یدا

 هدینزاقمراب لا رب وا نکا . ردشلدا جارضتسا
 لوص . ردرلشمامهل و ی ( نوا ) بودا باسح

 (م راشعا لوصا ) هوك هاسح یک لا غاص دلا
 ضوصخ هتاباسح هدیطسو نورق . ردشقج هنادیم

 ةرافرح يرلقر « دابوغ ) رل تفت ( قابا )5
5 
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 ۱ ؟یلاها اف ما . .یدقیخ مسر ور . یدتنا

 ا یو کاخ یب نرود
 قارب وطء یب رج تحایس 7 .ردبا نایب ییددع

 ییرلداننف + یا رب تحایس قاي رب۲ شلونوق هنتسوا
 ییا رب «یتاصاوم لار یی نع, «یتشر شوقر شجآ
 ین رو ڭوچ زا کتار یجر-هسلک وا

 ۰ یدررتسوت

 [ فیاغور هيه ] ههلوهجم نما راجو هیلع هان
 :هتنامز:ندوصم یدرلردما لاعتسا رب رصم هکیراطخ

 . رادنراشا هرضاح نامز هسا راب زاب یکه

 -+3 ۰۷۲۷ . وب

 [.غد ]

 هلمک هعلاطم ژب ثاحهالدا اس هرز وا ثماقرا

 ارجا كن او یسهالپوط و ییریرح لکنت یبط
 .اطموب هلتهج ینج هلوا مماج ید یتارثات یگیدتیا
 هر هج رد هلآ لن هنهذ» تایقرت" هدراناسنا موم الع هل

 ا لی ر وا یا واو



 1 سس ست حرا

 وو تامالع هداب ز لا قارام# و. ۰ . ی راک هروهظ

 هکعا دخا ندتعط ط لاکا توسشم هرلوناتسا یە

 E یدا مدعم

 تصادف :یراعرآ قم 1 رانا تنا یک كوب
 : لا میانص .ڭلع یک یراقدلوا .دلوتم هدنرهیلوا
 ندوب و یواح ینس هلوا تایسانم كن سوم 8 فال

 : رابدا یوتح هدناس>و راکفا e هدادعام

 ناس ره دواش ناس ینسجرب كاك رش ناسا

 ا كمف كف ناو عهنس ] زانا رردملل

 مسوم :یراهزا مسوم 1 یرلبا ° دلاح ی

 اعم 0 یدرلردآ ب اس یعرز سوم داصح

 كقطنم . ىدا راردنا e هل راسانح تفووا

 رعش یم هحاتحاوب E ۳ ك یروهظ

 . یدلگ هاند

 ی[ هراف] نو هرافر نوجا رانایق) کلا

 زا و ا رومظ یزاب 2 ندو ةا دا كعد قلب
۳ % 
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 نوا و هدا: ڭرىضع یجنزکتس نوا نکیا هدقفلوا
 د روق ) هدنجخ التشاب .كضدالیم رصع یتزوقط

 ` اوولوغولنوب هک دن ( نرو ودزونال )و نلت زوي
 نالعا یتکلکسا روک فخ نابل _ زل دما, ااتسم هتناسل

 لاعتسا ناشارب طب تباغ ثلناوح ها. (ع) مداو

 - رلپدلزا "ناسا ین رلکدلیا

 نارق نالوا (نام) هدنرب ندنسهلباح فاصوا

 تّرضحد>هدقدشاوا :زرظن ناما تام تای كعك
 یاسا لعاب ادوجولا جاو بانج همالسلاهلع مدآ

 . رولوا یهاظ ینیدروم میلعتو یار

 دو: ۲ بس

 ۱ [ سرب رحم تازاشا ]

 راقیح ندرهراع یراقدلوا نک اسکور ناشا

 -راود رگ ڭرانکتسموب هکرابدتبا اشنا نکنم زافیج
 تبسانم ھو و قاب ۲ داراق کر ان هاو دف
 < یورو نامدقم كنا راس اد نالآ

 قلک اکحن قلع قا رکود: دهانه یجنر یتا



 >۳ رک: صب ځیر

 ڭا قولولف هبا هک هعلاطم یيا هبلاح ینیدل وا

 . ,زدشلوا .لوصو نرتسد هنگ تامولعم وص

 ضرف مس اللماک یراناسنا یل وا هبلا یوم

 یراقدلوا توه ن ار اتم ندهقعاص كورت الی كرا
 نکلا هدرادامز هر لکدتا فای رف کلا تو

 الا ..ردشیناق هنب رلکملما ماش ءدافاهبا تاراتا
 هضیالشاب گله. یگ یرالح یادتبا كرلقخوج

 تغارف ندکلهب وا هلن رله :ةاطوب یواز
 . ردکعد :ردشچا

 نیل یف «راکفا و ین دل وا "رم هدتعب .ط هوا

 هلتهح ییدنلو رادینعم و یط "الماک یناراشانالوا

 , ردیدنماقن(دعرمش ) كنا مدرا هل وب

 ی راک یوی هو اقا فرم انس

 تینا زدشجا نادیم هني روهظ .ذلرلاح ماطرب

 ه.ةشح طاس یی دلوا کک كن «وشو » وسوم

 . ردزرلهصش یک وب

 یا E8 ۳71 نا نا یرالوا
 ا ۹ ۳



 اینا اناا ۲

 راکفالاغشا هاتافالتخا لا رلناسل هدهقبتع هنمزا

 الت اد

 كرل اسا تاوذ ۳ عوو لراق « ار و :یدزلدنا

 ِ ینا ار ذئا لو یفیدلوا یرل هما ا اس

O E TS 
 ر ردراشلوا عتاق هنت رلکدتا راشسا"قرهلوا فاع

 عع اتامر ق ید تادر هدنما ( وه و (

 ندشدلوا ففاو ] ه ( یژولواف) نالوا

 ا هوس ی اکا یهدقخ هما یوا

 E ناما

 یواح تارا. راتدلوآ یجوآ الا راناسنا »

 لاح كر دزگه ایرسرس هدنسد رج رانامروا فیدنلوب د
 قرەدو وا ینرلهداز ردام ناسلو .راب دریگ هتشحو «

 ڭەاقو TEE ڭرابد یراقدنا و كنم راسح »و

 « را اات شام هنعارتخاناسل e هاس | احا »

 فتاو ه یژولولف یی ( وهو ) ویسوم هتشا

 ۹ ۰ ردکع د نال تع" 0 1



 ع شو رتب مش رات

 : هب هنسلا عو ملک

 گانینایع ناسبل تاذر هدنهان ( نایهر) وسوم ۰

 هلن ترج حو نا ا رظن هنفاقتشا تحمو فرص

 هلیساو زر يلا اال یا رب هالات نواب
 راکفا هلا یعوم انج , ردشسا نان یغیدل وا هلا

 لاب هددنع هر. ۰.۰ لوا ندهلاط هنسامرف بم

 هدنفرطیه كناهج رارب هللا رلناسل كوحوک نالوا

OS SN BRSنا  

 ؟ ردیمشعا

 یرلکدل وس ثكنلاها نالوا نک اس هدضزا یور

 رز هحور هرو هنراراشنا تزوص ناتسل ۰

 : رووا مش

 ۳ 0 هداب وروا

 ۱۰۳ ۱ ااا

 1 هدنراع نالوا موا ام رفآ
 ۱۱۷ ۱ هدانلارتسوآ

 Ha ۴ ا هدام 73



 ۱ ایضلا وا ةنااتک 3

 یەک راکفا ضع یسوبا ثكنوب م رد جوک

 . ردکعا ضرع
 عوضوم یرب ندهیلّوا هنمزا_ییحم هنسلا. ءاشنم

 ر شمر یرش نانهذا و« یئلسا ورک اذمو تح
 هدرلنامز ینیدلوا امرف مکح قلا لیدر رویا

 ناو هزل.دتسا .داعنصا هتهولا ةت نعزي قاتل درلو

 ندلّوا ( نانبسلا ):هجرلداقتعا ۶ رای رازملا هتمان

 هل ی قو هسا یدو -شمروم روط هد اوغ یارب -

 ۷ تنی ران اسنا یر کلاببوروط ءدناوعم
 مکح یکف«یکیارنافم هنر و هد هدناتسنانوب

 نداسا فرص ناسلءاشنم :یبسرب .یدرو علوا امرق

 ءاشنم ۶ هسا یرگید ".زدهدنتحت طا ارش طقفا .بولوا
 بی داى زاۋ ى ید یادی قلم قابل

 دعا دت هلزغامز یکم یاو
 [ یژولولف] یکی هننززوا ناسل ءاشنم لصامما

 هب وبا ندوبا هدوسیا راو هدورسم راکفا اطر هدهدرل

 و رویمهلوا نادحو شح تعانق
oeیو  



 ۳۹ صبح مات

 اند دق -«یزاکفا قره کچ اهطعب _ینقع هرس

 قتسهدباف هتک یدنک كردگ هداجاو عادا ه دعا

 . یدتا نیس هلاک ۱ ی BIg END یدراقبح

 هنداع نیئا وق ضس "هدهبل وا زا یک. فنون

 نرخ: نارق ۲ و نسروک کارها وادا یل

 یتهذاع تکررح»+ تعیبط . یدابا لکشت یتکنو
 یضارا ٍلردا مایظتنا تسک عاقجا «مایسشا هرزوا

 لی طاح تاحازتما ورد تم «هدنسانجا هدملاقا

 :یدلاوکتهدنروض یهانتنال هلوانئاوقو .یدتا

 بودا قرف راتسوح دوس نالوا هدلاوحا تیادب

 هدوجو یبش نابند ( فداصت ) و ,رابدش راق

 < ودونا هد هن + انف ها فداصت ضایع < رابدروتک

 ندراجصو ره « ردبعا هتیواک ذډ كانا ءوب

 رذناشنا. قج هراقبح | اض نیا .ماظتنا

 بم ۱۵ بس

 . [ هتسلا ءإ
 كق دیدم ینامز كن اقا قلوپپنهنسلا ءاشنم

 ات 1 5



 ایضاوب |. ذیاخاتک ۳۸

 ج ا ر همت رب )ونوس

 قیسقر كران | نکا رلردا,میادرا ما هدنروصوپ هناتسرم
 كالاها رگ د دنا لافت شاد هما هنارورت قرت راکفا
 ١ ند كاخما نالوا مه یجشرب ۱ زدطونم هننسهیاغ

 : هتنازو اراک ور نروتک من هکررکب هنسالر : تاتا

 دبیر یا اک هاو تا اباظتا

 ۳ دو درک هک
NEKEتب  

 ف ار وغ تلف مدافا. وقروق ]

 ندایشا نالوا طبح یفارطا یرللوا «نابنا

 یش ۰ ینجا اک توله یدردبا فوخ

 یجنر یفروف فیوز نیک قو لکشرب هنسدنک

 لگید 1 مصنع زدن تالوهح وب هدمب . ردیسح
 ینردانا نم کی شنای یو« دام هتصتع

  قی رفت قرضم هبا اف/هدندنوب:«یدنوشود .لوهروک"

 .یدر و تیهولا مایع .هرانش نالوا یلدداف « ىدا

 . (!اشاح) هللا یسبه كانانو تانآابح :نال وا یل هدنافالنم



 ۳۷ سا ی را

 4 تدك «یدنک مو ۰ ول « نوح یامشا کشا

 ت رک یک هزاوب وط ین یش يک دیو اب

 لاها نایاش هرژوا ز £ ااا وخ لةو

 یدک اضن اور دیا یری رکاب  رلزعوشود چ
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 «یرللوا ناروغ کد د "هما للاها نالوا ,قرفتما ندن
 کیدزل روش روا" هلا هربغص ماوقا حاف *ییاسها

 قزهلاحم هباغ هراکحوک رلکوس ار ز ؛ رداغوغ ییقحو

 هلا هموکح “لاها زاروا هدننراطاض ریز یرلنآ

 + یدزاردبا کشت راهلناع ككرهشلر

 لکشن هدهنتسدنک یدنک قاختر رار نا

 هدا .رولوا فرا یهاک 1 بسک کلا هدلاحوب “رک
 هدر رب نالوا قمانق هلیسح یرلعلفا یدک اب رقم

 ی یدو هاتفا( دمر الوا نیطم لامساک

 روتسد هتفام عم ۰ ردهاهجو وب ید یس دم كاج

 *یلاسعار هلن + لالتتخا نالوا .توق.قحن یسلّوا

 یتهناغو ترا ظن هن رزوا هربقف *ییاهارب كن هسلاغ

 هم ینهاک تک هدودلاج کیو هکردمزالردقو) ۱



 ایضلا وبا ةناماتک ۳1

 بم ۱۲ .عپس

 [ یواست مدع دامو ارکف هدرمشب نکارم جرب ]

 "جام هبل وا نکا يم كحوک نالوایمم ران سنا

 ۲ ثمسنط سرد رانابنآ ندرافدلوا ءرزوا فا یو

 زار و : رودرا هدا هدافتسا قوح 71 ندفداص و

 وا فالتخا قرفتم ندرلر ر هدننام نامز نوزوا

 ردشلوا ثحاىم *یعاد ه دنا کا

 $ ابا هدنورد هدودج و هانم ةعطقر هداروب

 ربع تکلعر هدو رط هوا . ردبا لکس شاو شاو

 هبناصم عونیهو هنتامحاهم وارده كرلراگ زور هت

 کک + لک هد ودر ییاها هدهدلح نالوا و_هراق

 ردردقو قرفنالوا هدیرانب كلج یاب قرف یهدنراس

 بو ۱۳ عچ

 1 یهاک و حف ر ۳ و ییا

 ندهما موج هنس رزوا كنلاهار ا

 ۱ ك اظحالموب هکرولوا قر رسم هناظح ام نت

 سح وا ندهمروطوا ,هنشار فام كاسا ر یسه



 ro زم رم رات

 هغدغد كر هدنسوه رج و هدلتتهرا هرضاح یاشا

 ۱ . ربا تشحو

 عام دوخان و سرر ندنرلجما رلنانا یحرب

 .دتنا وشراف همولوا تفو یراکدسا باغ راتخار

 ا ت یرادک ۱ ینیدلوا یداب رق یرلک

 ۵ 3 وا رایدالک | ه دروص قدصم

 مقا و آ رهاظ ینو و رایدجننما «بنتیدوجوم ڭمولوا
 هدنرزوا یربق كنافوتم هلردا لوق یک یشرب نالوا

 ۳ رو منم هتد اک هب د راب رد اهدرب نادو

۰ 

 کہلا یوم ر ) هب یو وا ( نالوا یرالتاق ل (قوف)

 رصع ر, یری هب د زاب رد رکاب هردص ند افو

 مه ۱ 3 9
 9 ییقح هرابدینک .مولوا ارخا ۰ ردرایشم ۰

 ۳ دم هصح تاکو لفع كنافوتم تفو ی کک
. 

 . را دتسیا قمروتوا هدنشاب یاب كنولوا نوحا .قل وا

 ..یتح بولوا یراح یرب ندلوا یلوصا نفد
 . ردهدقلواعقاو ةیاعر هولا طفح یخد هدزعاهز

e : ۰ 
۰ 

 ی

۹ 1 e 4 
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 ايلا ونا- هناا جك ۳

 ۴ ىدا م یه دلوا

 +0۱۱ عن

 [ مولوا كليا ]"

 مارتحا هایسهدایز رارابتخا هده مش هل وا ماوقا

 رارابتخا وا ارز ىدراراقروق هابسهداب زو ادراک

 كراد همه طام ماطر هدرانامروا 1 قلو حمر
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 هدنسوشراق كمولوا هدنحا تخوضشنسو هست

 .ریدشارآ یتاحاضتا كروط یتیدنالاوق كنان كلما

 تشهد سح aq و : رلووکسا , ردمزال قم

 هیا را یانالشا نالوا هد هاب توم هلا یز را هعیمط

 ديما عل عطو ندنسم وا تابافش كنهتسخب ۰ رلروس دنا

 هجوم و

 . یاوز . راردبا كر هلاح ىلع یراع وا توو یرلکدت]

 ۱ | كجەديا نیت کیا كوص .لحا ؛راچ



 ۳۳ رود هر 2

 دیا: یا یک كش من گیلا
 . یدبد « ج یر لح

 هنس! دنک سوس ناکمزال ,نوجا رلناسنا یجنرب 7
 هدیدنع كران .یدا قلوا لئا هب یگدوسآ نامز ر

 قلروق ندشهدم بأرطضا نالا ینرافارطا «سوس

 يدا كما ی دا نا هش ر كتمسطو

 ءب مسر هنندوجو یز یجترب لا ةاراناسنا
 یکیدازون ل افط ڭا سوس . یدلوا

 ناله تومام» یر كاسا ادا كلا .

 نایب رایسش ماطر مسروب کردیا یتسر كاف
 شبحوت ینراناسنا كتقووا « تومام » یدرویدا
 هن «هبهجن) هن یتسد كلماسر یجنز ون . یدما زما

 اقاع لاو ید روو کب اا را ر هو نه هتک |
 ۔اح رت یی دلآ هنسهاداص تسد. . یدا و ۱

 خوبی ناسا قو ی ناویان ا راکت

 ۰ قا. یدیا یریسا كنس هبیبط تا لاو یی |
 هولقتسا فاش دوم یر ین یا



 ۴ / یه خا ناوک نفرت

 هدکتلآ رب نوجما تھی ا رسوا : رایدالشاب هک

 . یدتنا عارتخا ینگ. یدنروگ موزل هنیدوجو
 هادیم ( تفایف مظنن ) ین ( تلاوت ) هدلاحوب

0 
E h2 

 [ مند یر > تنز یک ]

 ربازب هلآ یتغلو تخاط .یعازنخا كشت آ
 هغلو ع وش هدنس و املا یرارکف نرو سلت

 ےک رکج رخ لاکا ناسا یر ورک  یدالاشا

 هبهلداحم هلا تعط ناسنا . راد ےقلاق هگعازود
 ردا وج تن رفظم نصار E یدقلاق

 زسه ص هدایز اهد ٌلهسا رتسا » وشراف هتعسط

 .مرویبها سایلا یعدنک یدنک . راو متنآ من +
 هنس رلهلیح تم ن ا دوروك زم اشوک | اهد نم

 ی ماهان ا7 «غج هاق وص
 ندامز هدب هلتهحو .ید راتروق ندّساطب و تلاطب

 خلع تب یو کا ین رلاعم اردا دانا
 ا اس



 3 e E شات

 دز ج تب وعص ا مضه فیفا عونوا

 ی تفایط نوک رک کبک
 تابیج هناک گرم نوعسادنک یار کنوح

 زکر تک هدلاحوب ۶ یی ا یکیدک هناقم

 رد( زغم ) هد صا لّوا رک موا کیدتسا اقا تابح

 . یدابا داجما یتخابط ندننرورض تدبش قترآ

 نالوا فرص ترارح نالوا هوالع هدغآ هلا خط

 . یدک هنیرب تو کی
 بو و, عج

 [ یعهنکیا شیکیدو_ ییوط]

 یجنرب لا ینکید ثلجاغآرب ىن كغلاب رب
 هدبالقنارب هبجرد يجنرب یسهنکیا شکیدو یلپوط
 یتسو وبا ۰ یدک هنماقم هربنص تالا نالوادومشم
 یرافرف ندوآ كرات كاا نزگ رلردنا سجلت
 .ءهگمندبا تسوب ررب یکراناویح راناسنآ . یدبا قوی
 4 ت ارو هجا کیو توی رس درب هنیراشاب ِ

 ن



 ایضلاوا هناا ۳۸

 ٠ نانو نکاس هدنسهطا (ندرال ) . ریراشم

 ند( ناللءهژام ) نوہشم حایس رلناسنا یشحوو ییبط
 ۶ نورا ر کول :یلاھ یا زرطو لاصحتا ترو كشت

 كفر اټک ایک اک نلسد نهمناتماط (

 اهدار رایدنا هسفار هافطنا ینرلش E ناتو هرزوا

 وصخب وفات 7 هدازغاف زد یدراقح هىمەقاب نشا

 دا یدل وایت دف یک تواهم: هجرد هن هدنص

 . رواوآ ناتسه ندراتبرک نالبتاص ههراب

 بو ۸ عپب

 [ تخایط ]

 ردق ه هجر د ی زخرډ هد دلوا لص رلناسایلوا

  ىتیرلتاوا یراقالو هنسهرآ 2 زاشاط نالوا

 لوک نوا نعلحا اندوخ ابو + رابدر نشد قرهقوص

 .ردفداصت هدو ؟ رل درا رق هلنروص ه هدنحمایرالوک

 / هکع وا كم ریش كع ؟ ردە ڭم رمش كع

 وکر انامل یاب لر ا مض ترارح
 2 ناسا کد 7۵ و طقف « ردکعد یسا وا ل

a وک 



 ۲۹ یشن صاحب دا

 مایا داسا هدرلهراشم بارتلا تحم رلناسنا و

 ران[ نم ۰ ر عز س ع” یاض هبا روا هکیدرلردبا

 ۰ مدروسنگ شتآ ٠ رز ات روا تامولعم هنسده 1

 نات نشا ید رلنابینا نالوا قوام كلا ۲ ٤

 E هه

 فک اوس دلج یراغت اب طلا نیت اسا

 شل شالاک ۱ یتیداوا ءاوروح ڭم یماسا كتامولعمو
 ےک رد ید وم قرهوا مگ لا كنا اج
 ندا مداصت هل رار رب یدعم ! فداصت ؟ قح هلوا

 للت درا اک روھ نک فقال لقاح ییا

 و اوو چوغ وچ زیار اھ
RNکس  

 هما راز ا یا رو نقلا
 ةا تاب وامع_یه زام اینا, روات کا8: ای داوا

 ك۴ هدرفسنو .ناردا فوخ تقو,قرلکدخا برق |
 نانلوا فشک هدرصعو .یتح .رایدقزوف ¿ن ندنرومظ

 ۱ .ایناطشآ لاها یمدنن را ی



YAایضنا وبا ةناحاتک  

 كنا اص تۆو یگیدلک -یواتدعتهتنرفوم نراك

 ` كنا يخت یوم لق 83و ول وا هاب اه یوم

 : . ردشماماک اهد یامز

 بو ۷ عج

 نک ۲]

 ندا قوس هت یر هازمش یراناسا هداند

 )رای ۰ رشت آ کوب لا یی ادا
 ( ی - نجت یونس ر"هدرام ولوو قهتسراقاب هت وا
 هوا فا یا اوب کردن ورک یو دکھ

 تقو یرلکدتیا لد هسرارب رب ۍبنش هچ رانا کیا
: OE یفح ەق هب ادم n 

 ردهدنعرطاخ" هتلا یافاررخ کسا هراناوت

 صاخشا ندا رجا (نور)ا «لزوگهدنجما کنافارخوم
 ندنزغآ كمدا وب ایوگ هکردرا و ( هتمور )رب هدننابم

 ثتمنصو و یراعشترهش ڭا "ثلتناس ون هاه قره وا

 رب رحم یهینآ تاک (لیش نسا) نالوا یراخفالابام ۱

 راف یوو تار داش
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 ۳۷ سن سست منا

 نج نالن ترق نج )ره )رضندهنراحم ون

 رخت «كمرب ,دلوا نوجا تشعم ۰ یدقح هادىم

 . یدلوا نوناق كمما دالب

 ا نابعت یحایتحا و ( هاح تباقر )

 اودا د قق راول و ص20 تش وفا

 ۰ رای دایک یغوط هل
 زما داوا وهج [توق قمی )

 هقرفکیا . ردیشمررو تیببس هنیروهظ كنیرلدنب
 یوابم هلبرلر رب كرات وف نکردیا هول هلیرل رب
 ر یکه موف مر یاد رغب ایوان بیک
 نیگیدلگی واب هابرلرب تو یراغاسنا ثكتقو وا
 عارتخا ی ناید ( هلی ) كلرهویشود یلاح

 4« هسرح » هع د اکوب هد زعامز هک ردراسشلنا

 ۱ . رویلب رز و ىجا
 ادا 37 ا ازف ییا ف کنم

 .هدیامزوا.؟رلیدنم لصن ییراراز ران اینا تفو یدک ,

 ید | تعح اسم هنواکد ل دلا ۴ دنا راپ
i Eکک  



 ایصناوسا هناحاتک

 ال( ایرآ ) رب مق ف تمک> تافل هرم
 ردرب ناهج .یقاویلهلعسقو نیلک قباطم هنمااکاع
 هدمه :ردلکد ب درج كاربو طقف ۰ ردیهاتما و
 ماسقا قاطرب ناهج ینب ؛ردراو " ةقیقح كابهانتما
 . رد ص نداصحالو دعنال ءریغص

 چو دو عچس
 [ یالن واق كونا ا تلی هدنارطن "ةطقت فالف 7 ۰ ۱

 رکشهاوذت هلادحو كنج نرانو اد۲ لاح نلناتنآ

 نادش هلا هرناسو«تاناوح نانلو هدنراراوح ,رلیدا

 جایتحا رب نوجا یرامدآ تقوا ترک ناخ

 نالوا. هدنراشدو هدنل وق كناسنا . یدک هنماقم

 یهدنلوصا قغالفوق ابوصو هدنصوصخ قم |قعناطو
 یابک هتس اف )همانا یتخ و کب نزا
 .. یدولضاح" یتامدقم فن هلوا ترفظم

 رای دشپ اچ هرز رب هیناسنا ةقرف کیا یږلهرکص 7
 کیلو ا : انا هه راحم و هی

 ا مدر ددعا ماود لر
 E ن و

4 

۴ 



۶ 

 Yo رش مت ورا

 -ابخ طش و نو هدنروص نهربم هغ دل وا

 یمطعا یبوتوصت هبابرا تلبا ثقرش یمهم كنه

 هدرلنآ نفح دل وا شعا قوس هلع ووتش د

 راد واک ۰۱ یتصها كنهرذ ر لبا ناهج

 هموه وم 4 طش ر نالوا مو رحم ندا دام ا

 كنهدام .ینرفصا لا كمدوحوم ین «درفوزح

 سابق هناهج طقف .ردناضرع ینسهحرای هلوجوک ڭا
 ردسققح هطق و,نال وا دوج وم کف هل دا

 - ریلی هلوا یوم هیاع ءانب

 یهانتما یناهجیرلرکفت بارا كلبا ارش عون
 كار و یهاتتما , ۶۱ هتشلا « یدراردا ساق دحاوو

 یناهج. ۰ هکر ۰ ودرلشمر دریا لقع هربندرب هسرکخ

 رک بول وا یر 2 تان رک ره ! رگیدیا رب وصت

 طخ تقو وا هسومیدبا ضرف یهاتتمان هدزک وب

 کف قمربیآ ها ید رکوا هلا عطاقو طسوتم

 : 3 مودعم ( یهاتما )سد 2 جو



eنر  

 نمدومشم یراقدقاب لبا هناققدم رظن رب هناهج یخد
 یتاملقتو تالوحم كناهج هقبتع نایداّو هفساف .رولوا

 ردواشمر و هرمنم تامولعم هجا هرزوا قلوا راوصم

 .غهدیا انب هنب رزوا ضرا یزقاقیقد ساسا هدلاحوب

 یزگصل و تربح رظن لس زعاقفدنوب نیقاص
 ماوقا قرش یرکف یتش اتو مدع-. نوا بلج

 زاتل هکنف-هلنا لاک و رال دن: ن تاسلا

 یح و شملا یہاغ یم كتشسا زوصت كرات رصعو

 هنن رکف نشاسا :یخد كنور ضم ی( لدژه )

 هدنکوا یر لک تخم لوضا ۰ ردشهر و تئاتم

 ورک ةت الو هتسا نهی لوک ال وح ردق هب

 روکا ور نایاغ ون وارا
 . رلشعا داقتعا هتققح نامند «رلتسرب تب یتح

 هدبنجآ فكنا قند عیسهفسلف نوت س زا

 مارا ین رطب قلوب یتسین هدنجنا قانیتسه و تام
 : طیعتت ی ۱ اهم ۳ , دنا

 اس يع ) ی رخ ا ننیامز ف نکل



 ۳۳ شب سصتح شراب

 هل كم ریدشبا كاب دخ اب و «یتنزاغوب گلاب ییارسا
 هدرایش "یک كم واو هرج «قلآ رب یلدا افتکا
 : تو

 . یدا گن و الی هدامز و

 حال هدردق یعوزل دوخاب و ناناللوق وا حاس

 نوا ی حاض حالس قوج هدبودبا طابتحا و ناب
 . یدنآرارولوا رادرس اّقلطم

 مه. . یدرارالغاب نیکرت هبیلاها رللارق اضعب
 ودق اے د ایا یک روا تار چی زای و )ران
 در فوشا رها ین اد یورو
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 فاستعا هبیلاها ید رامدا نالو هدقا رطا

 :یدرگ هالب نامند ( لظ) ناسنا نالوا رجلا | هنشوعا

 بم و وب

 [ هب شب :تاعلاطم و تاقیقد ]

 ۱ دا تقطع قفد رظنر ه هقتعو 4 امهنمزا ا

 این ندیا فرش هبا ناکا رش یضرآ هس ر
 TR ےس نیک مگ ی



 ايضا وا هناك

nرلازح نوجا تاحاق راس ؛اهذو تابانح <  

 هرم درب زلرکفو .نکل )ی و کا تتار بار

 ,E زا هامز تاایطا . یجعا 0
 راب دتا دراوب

 هس رب هدیراناب كن رايا یلتخوح هدهل وا 4 هنمزا

 كس رلردب یهریاس تامدخ و تعنص . یدرولبدنا

 راد داوا نی یلدا در یخزازاب رک دقت
 وارده روکذ «ربسا هاسن .. یدکوزوک مظع قرف
 . یدلدنا ات هبد ید رب ادعتسم هلاک ا ینارابتخح

 ,ولندسا لکشت تامر«قرهنالانوط هر ر للاحا

 زکلای و قره هنو هم .ینلع نینجا راو - نکل

 ارام رز کتا ةعقاوم فاتح ق وهلا قات "یرلفافا

 نالواقدارم كنس هلک (رادمگ>) یدعش یسهلج و
 .نابدتنا تعاننطا هاذ یرلکدتنا دز سا هجا رب

 وب ۰ یدّتا روهظ اهد تما عونارب هدهراد عقاوم

 زنگ مدت تام کیا وب اردا هد

 ۱ : الباب قر هکدل وروگ اسبق 2



U تاجو 

 ۲0۵ نی در
 ی

 ۲۱ ریزش

 یال لرووتم کی طلا او ىج اضرب كارا رب نه
 هرلن اسا و تاب اورح هعرز ثالصاح .یدبامجار 11

 تور هدهنحاص ادغام ندکدتنا تیافک غلبام اغلا
 ةه الن ریل هیعاقحا لاوسحا . یدرونک
 E نکل . .یدردا !رحا یتعنص ولرده درف سه

 عماش هلا یتالصاح انس رایضا را نامدا ضد یل

 ۲ 6 يج ی اقرار گلو الت
 قی رفت یس هاج میان هیمومع عفانم هجوا فولام

falها رانا تعارز «یلاها سرب . یدتبا مازلتسایگ  
 هلغعاي نالا كنان ےک کد هس ر ولوا لوغشم

 هتک سیو فاسو تای رشم یاصاطا ئ درونی

 ملس هناها یه ۰ یدلرآ ولتعتص هاب دناع

 چ وا هدراتعح كلبا لنهج و یدالبشاب هغو

 یسک «رایعار یر. یدلبا روهظ ۍلاها عو
 ٠ یدا ناراکتمیخ یسجخچوا و یرلبحاص كلم

 توو نک 2 وک نازو هب رش ت



 راب دلو ن وکیسم لیا فئاوط 7 ق هبطقوا

 نالو دنا ( ارین يلو. ) هدو و یح دز

 هاهجوو هللا ماوقا نیند ( هروئام )هضراعماو
 فوخ.دلا قوف,ندشت آ هروکذم ماوقا هکفدسدو

 یشحو موقرب هلبایندم موقرب هدزفامز هکوبلاح .راردیا
 نالوا عطلایندم ندتفیدلوا مظع تاغ قرفیهدننی 7

 لاها یراعشرب ڭدنلاها عونوب ها راسلاعو روا

 ۷ یدنونزک یکتا هب رضر :هندرول دم

 دو چ چا
 [ رظ ۰ نواف . تلم ۰ تموکس لکعت ]

 ردقوا هدنلف ڭراناتسا هلّوا تعانصو تعارز

 یک دز ناسا کیدتا ادم راسح یادواحو دذل

 هرگمندقدشبلا هنعارز .یدروس هداعلاقوف یغار وط

 هعق دون کنوچ .یدلک جوک كلهحوک نوجا ناسا

 لقب نو TE RO نیمه کت مزون
 3 اد یسیدنک هدمهو ین راناویح مک ر

 | كنو هکیدلگ مزال فكمروت ا
Ieو ۳ ۳9 و تست  



 ۱۹ کمد ات

 (لسوتر) راب رصمو (دنزاب و هدنزر و ( اددو) هدمب

 ةا نهم رز ا یلکدتا هبا

 هموق ص نافو سلف هلا E راکفا .. رور

 یس الب ییایشا هصساضتقم یترمومع ل رضاح طع

 لبقعو«ڭكن رلي ار ز ..ودولشما هناعم دامجاو

 اقا رکاب یر یشنکنک لس کادو

 یسوق داحا كنيرل رکفو شمریدتا رصح هننرژوا
 نامز قوحرب هزاهالفط یک د تاسوسح هلا

 ۶ دیتا مده تامولعم نایمهلدا حالصا و لیدعت

 هزم ندسنج را رحل رکف هرزوا قلوا لاشم

 1 مدیا ض ع همر

 لگد رکاب هدناتسدنه یلاهاناتند ( یتیابرآ )
 دبس )و ةد حا كتکام ناسذ ( نارا ) رلیدا

 1 رم هرزوا تزورضو رقف لاح ی رایت ابد نھ

 . هددش تشحو و هقاضم یلاها وب تقو یرلقدلوا

 3۳۳ دعا ف السا "ما اھا رک ناک

 ۳۳۹ ۳۳۳۲ با



 ایصناوب | ةماخماتک ۱ 1۸

 هتعج ره هیلواتابقرت ناناب وسردقیاروب .رایدشرلاچ
 . یدلوا عقاو هد ایعخ ضعإ رانو . یدلوا مسام

 هب زغم كراناسا هرکصن دقدنوا او ترمز

 هجا نا یھ از ها. یدو ریش روتر
 هلرظن هقش رب یدمش نکراقاب هللا یدبیقال رظنرب

 جشآرآ یتلمکم كت رضا لاح,یرواشا هنا
 نیم رغ ندا کک هاه ید ضرار :هقم 8

 لکشت كراناسنا نامزو هتشا .یدشالاح هفم 0 1

 ؛تامولعم یرلکددا قرهلوا هعفد كم اهدنقح ناهح

 ردهقسلف یرلکدتا اس هن رزوا لع تقلخ ی

 .رایدلوا سانش تشیهو عاش ہدیرافو ساف ڭتقووا

 ء(ىرقنناس) . رايدللا رادتنا ةغعشونوق رلناسل ةاطر

 ۰ ردرلناسل یرلکدتا ملکت یناسل مور کسا + دو

 تامولعم ةا طر هرابلاقع جنر وب شرا 2 :

 یا یک یا ییدعش هکیدروسدنآ ضورع +
 ي ردو هضرا کا بودا یرطر < |

 ولف نامز یکسا . ردراشعش رو



 ۱۷ شی یه وا

 دوجوم یسیر درب نوسجا اغوغ ثهورگى ه

 هلیبق نوجا قغالتوا ینرلناوسیح زانوب ۰ یدئوب
 . یدلوا یسر گی درب هد كن هاسقره ندنفبدلز | هلق

 - زواللوف هدنراتمدخ یدک یار گن هاسف رلنو

 ااو و یرایروس کی رات دک دکنوجت یی

 .٠ یدبا قوج

 تقووا .یرلک هدوحو ماکح ندن رل هل اع راس

 یرکف تکلام ۰ یدتا روهظ هییط عاح

 یتاناویح مه نکردالنوا یا وح . یدلبا ررقت

 کت ات روم + روا ناد یراباتنا مد

 كنو ؛ یوالبشاب هکعوشود رانا كا ينکچ مدیا
 ردم ندراتوا وا .رابدشود هتعارز رلتاسا هنس رزوا

 رد ههیشحو تاناوبح یرلتوا واو ینمرییآ یرلتوا

 یراق دناللوق نوا .یراتحابس . رلیدتنا لقعت :یگمام

Eال و یی  

 ضم . رایدال ساب هناللوق نوجا تازا
 هل کا یرلنآ . .یدسقیح هایم رر 3



 ایضلا وبا ةنااتك ۲۹

 الثم ..یدنسا قر عیانص ضم . یدلوا یاسا

 یرلکدتبا سلت ردقهتقووا . رایدلس .هیلها .تاناویح

 ماقا هغعاب هسبلا هليا وپ بوت | ندنراهقرا یراتسوب
 هادىم یمه دام تور فالتخا تفووا . زاید تا

 هدای ز كب 7 قلمدا کر تام . یدقبح

 نالتوط اراتعا ندناواو ؛رابدالک !یتیدلوا عفا

 ثالرو رب راسم . ریدر د شلاح بوک یناربسا

 . یدک هت هالا هبعافر و . یدسا قرت

 یدقت هدنرارگید هدلاح ییدلوا نیگنز راهللاع ضف
 كلبا هدراناسنآ هر روک یییدل وا هت كجمدبا
 ا یک شد یحیی وی تر
 رک یشر نالواهددلناعر الثم . یدالشاب هگمنا

 نهانظ"یشعتعاق تم و ةلدام هدلح ی دیو
 لاها .یدلوا یدوحو یازا دهم تراحت . یدلوا

 نوجا كمهلس یر روس هدددنامزو . یدلاغوح

 هدقازواندنرار رب ینیرانکسم هجشدما جوک هرب رب ییاها
 | اک راج وک ییدعن هلو هلو .رلب دياب

 | ا تاناوبح نوجما كمروتک ین را



 o) نخ ا حشرات

 یوا راسا هباهد رانامزوا ٤ یداحا قوا

 .رعش + صقر : ردلوصح " كتمح رب ناسا داحا

 . ردقوطعم هب هل وا تانجو یداحا تاتو

 یییسوم ل ید ضوص۶ را فر راتفو وا یتح

 هنیرزوا تب ضع و ینیدلباب تالا ضم هنیرزوا

 ۲ ۰ هرتصا تیاضفا نر لظو ماقتنا وشزاق هیادعا

 :یدما هدنتش تراسا موملالع راتداق . یدک هن

 : هدا مالک له هنسهلئسم تعارز

 ۔اویح ضم یراقدالاق هدوآ كراناسنا لوا

 یضا را یراقدنلوب و یگیدنروک عیطم هنیرایدنک تان
 نوک یال روت مداح یوا طاقت راو
 ا ره چرا وو اچار ندوب ا
 ۳ اوا ا یالب هدورابا کک

 ا یرادوس ..یدتبا رثکع هلبا لسان ما
 E دوار ندوآ ی درک هم



 اصلا وبا ةنااتک ٤

 . راتدوشودیلوا تمواقم تسد حالس ندر به

 . ماقسا رکفر و ددش ناکرب وشراف هادعا هدندنوب

 ١ نوجما كنا قوس ییرایدنک نکل -:رایدتبا ادیب
 قالب ادیان اینا نانو تماس یک ر مزد ساو

 ی هدنرانب . ید رر دتا داجشا یی روهمج تموکح
 یرلیش راس .اهد و ین یواعد و تاعداخم و تنداخم

 یوا ید تیمار هی كما لح

 داما ناسا نوجا مارم هدف وس هک تک

 .دلّوا روطفم ةت هرلککرا 2 7 هراز بتا

 ثكتمح رب . یدتبا عنم ندوآ یرلن | تفعض یراق

 -ارتما كنها ثتمحوا قاقش راق ندا رومط هدنحا

 هدایز وتا كقت تج ید ویچ

 هغملا یوا كناقشراق وب رامدآ نالوا مکطاذفا
Eرو ندا زوو تابسایس هطقن كلبا  

 ۰ یدلوا روهظ شاب"

 : ۶ را هدام وب هدنص وے دن نت 1]

 ردق-هن) وا ا



 ۳ رش سصتحم حشرات

 هدرب دلوتم ندنآ و یسراقرب هتبلا ك رد هکنوح

 ینداق و یگجهزک اج هدرپ رب رانو یفجوج

 هلتهج وب و یفج ها را نیداق ررب هدلرلککرا نامل وا
 هدناسنا تایسح یگوب ندلجنا ینج هنلوب لایم هلساتت

 ي ها تیام . اا قوح زآ یلکشت هلناع

 HEE یاهارت ددا روا ك ردىا رره هدر ر

 صف و «یعنقلاق هتشاعم تاکرادن ۰كم الارعا هسا

 نالوا لصاح ندعامحا یح رب قمالفاص راک

 هه رفت ندراناوبح رگید یناسنا رانوب هکرد هنسح جات
 یراق دبای یرلپ راق ثنیلاها عون وب . یدلوا رادم
 را قلا یا وا اغ هدییفا طا لک ایم

 . یدیا راربب كردا جنم هلن رلتا وآ*یرلنوب و

 - هناسناص تامادقا لراناسنا "ینامزوا لک

 : نی راهافوسایفو
 یسهل كرلنابنا كليا ندا عاعحا هدر

 ۱ هنسرلرب ر . هلتهج یراقدشلاح نوجا هجروا
 ان هب یومع نعشدو ینو هد وپا قا تن

Ac۳  



 ۱ ايفا ونا .هناخماتک ۱۴

 هتفارطا قلارا وا ناسنا نالوا تشحو مس

 یدالشاب هر هظحالم و رکه ۰ یدربدزکز وک هکر

 : : هتسدنک» یدنک و

 «اربز .لکد یشرب كج هلو وک نوجا عبوآ د
 « نامزنههد وا راهوم . مدر دلوان یتسهنام* »,

 « تردنبسکهدوا مهسارب ئین نیرگ ؟زاغلوب 7

 « تشدعم راشرس علم رب نب هدلاح وب . ثكحهدیا »

 لا كنهبرش تایفشک لصاما ؛یدید « ےیلامارآ

 . یدللا ثادخا یءارز نالوا یم

 ضش نلگ-مزال ندهفلوا تشک تعارز نکل

 .ودسانم یرکد هدارو رانا هکردراواهد تالصفت

 یه رفت" زاناسنا لتوا ندهعا ثادسحا یتعارز

 ؛:یدراولوماشب یقرهلوا هورگرب هنقو «یدراروباشد
 هنساب کل اب ناسا . ردنزال قمالک"-1 ین رلاروق

 ندنوب,رفیمییط یکج هيم هديا ارجایتمنصرب یگتعارز
 برم زا لغت باع ینا اناا: لوا

 ` یوزر 3 تن هل اعر ته رق الا .یدلوا ر



 ۱۱ سد ست. جرات

 ند شعب فان حوا حب نشغا رولوا روآ اشا

 ون : ردنا یلدصت یمهدافا وب هله ر نالیدیشا

 ناسا و » هدنلوان نیحَو ر هوم ر هساصا یشحو

 !هبشت لوک . رلیاداریا ینمالک رد « هزان یک یت

 ,,یخدلوا لک ز زورف هعشا .تسدمو تعارز قاما

 . روئلوا دئ کد تاج لعءفر هدر لر

 ردحاتحا ناریداب واتش شش هداسد
 جایتحا ۰

 العو ام ندا راکفا ۔لاغ شا هلبا یر بش ور قم

 هنب راکدس ینرلرب رب هال اسا مادقم ندح ران عالطا 3

 هد امر ثاماب مای وب ہدف رطه كباهح قحر

 یبس :هدکنو و را عا تعاقد * رفمکح

 . ردراشعا ناس یغبدلوا تلافطو و

 ةدولا ی ^a رکف هظفاحم ینسنح .یاه کک یاب

 خاردا رو دص افا ء هرن نالوا شلوآ ,تشحو

 ا رگ «ردراشمرب وتو ب
eءار و .ردرقمح یی نادم ا  

 ج
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u 
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 ۶ خراب نا BE ردوو یر جا روم مارف



 زیبا يا ین اس ۷۲۰

 ,راعشیماق هکج ین رارب رب هی هلوب رادوسیم و یرلتاوآ
 نیم a Eh راتعا ی دناهزوا هکرشب

 هدنوش [۱] .ردشمالشاب هغلوا تسوح زور هرهج

 یی .یرکبآرب هک هاب و وس نزیک دانتسا ههر ر

 هدروصر تمواقم i ۹ نادار لوس ی

 هدهحردوا هما ماب هدیا ناسا کی ددا ٹو

 1إ هدقا را وع رم هداش رفآ ی رعبعت مای ماي ۳ ۱1

 نانا هلی ) مای مای ) لالو ۱ ر وشم a EE هدایز

SERENلکا ی رکیدکی هدنشح و اک رش دا روا ۰  

 د ندد ورح ها هذعاق رب ا هد وب هددسنا فولام ۰

 لئاسقل |ن 3 دکب 5 یکیدلک REE ت نالات م یک

 مان »را ندا وا ب ولعم ر 2 ]وا بلاغ هد رثاغ و ۳ شک

BBEتخوا | ۱ ااع الا ۰ دا لکا و جز نا ا  

 ندنس ھی n ۳ نالوایااع هند یناکد رورب

Eول, ۰ ردیالکا دین ا ی ول نو دصاخ و یایلوا رلن را  
5 

 ظ ی دبا لول وا شربت زر کیدکی مالا قلحآ

 وڌ دا هاب ا ع وح 2۸ )اف نالو ۱ شه دد اه د

 5 ناسنا هيلع هان و یدحو رج رک هدناهدنا لکا

Tks ial [ ته SE 



 ۹ رشا روب را

 مسوم هدرلهسلا نفت دل هوره دا یا

 یدراای درگ ا ت دوا قتل تقوا کب دل هایش
 ةزهجا ماطر تیاهن .ندنراقدالسشاب هگو رلهویم
 یفصن كن هنس هلتهجو و .راشمالشاب هنکرادت ههدنص

 نیز زا اوا ما وکم یاو یب کمد تنو موس

 E كما هلدقاادم و وا دک ورا م

 ۴۲ ا تاناوعب ناتو هدنوفازطا نوعا یمرووط
 ب د اوا قرا ..یاب دی شا مفادت حالس وش راق

 نا ور نالو ود دو هضدابشاگعا تره
 . رابدتسا ماتق هغعوط

 هسربا دنا رظن فطع هراشحو نانلوب اننامزق

 یر ز مولا لک هدنصوصخ تنعم .دکراناتینا کناوا

 تب مکح هلو مسلاب غیا شمت هم رحم و
 هدانلارتسوآ راهو قو الام هز دنا 2

 . رلردشدعتم هلا وا الج رلمداو هكر درا شا

 كه رک لعف نالوا دارد ا
4 

 |, هدنرافا رطاقترآ ار امدآ نانو »ناجا

 ؟ هک چ و



 ایضنا ویا دنا ۸

 ۱۸۰۹ ( لهل ) ویسوم . ردرا شما مایق هناب رخ

 هدنجما . یراقلموق كن رهش ( موس ) هدنسهنس

 شلوب تاودا و تاللا ةاطرب لومم ندنشاط قاقاچ
 یدعس . ردششا رب تافلأت یدّوم یمدق ثناسنا و

 ارلناسنا هکرولشالف. ۲ هدندهدورتسم .تاعلاطم وش

 یسهقیم تال كرات یسیرتکا كنم رللاح ترا
 ندرش هیلوا توادب ندنفبدلوا شلوا اف هدنجحآ

 در قم آ هدهسا زامهنلوا تح هلتروصر هداعلاقوف

 هدزغامز . ردقج هلوا نک كسمر و هعفان ھم
 .هتیلا نویضر را ندآ ماف هبهعوات و هبدج تای ۳

 داجشا ی راش یکه ب كناسنا لوا.ندنعالطا شاخ ات

 ارم يج هلرل.ش یک ه دوخاب و ا

۰ ۷ ۳ 
 ۱ + ۳ مچ

 [ عو تامادفا "یکهدنرالا تیادم 2 رتنناینا ]

 ,یرللشعم تزوص ی هدنرللاح تبادم لرلناسنا

 نوت دم هوش : ردرب ناه ارا یهدنتح# # کا فر اه ایا کمی



 ۷ سد ۱۳7 مگ ات

 رظن ثانبرافشاک هقبتع راثآ ین ( یژووت هکرآ )
 (هشوب ) ویسوم نکل ۰ یدبآ شماما تاج یتقد

 و هداشا هد ( لبو ها تادرب هدنشماب <

 ورم ۳۰۰ نکرولماپ تاما: هقفا ارطا 3 رش

 ER قصالم هب هب رش ابن هقطو هدنقمع

 کبک تااوبح نالوا یداصم هنتفو نافوط ین عل

 5 ( سورسهمر ) یک. (تومام) د اراک کات و شلو

 ن لری هه o یا دلوا ر راد اوج

 قعهنس ۳7 ) ا ا اا لنا

 رل هطلاب ندر اط قاقاح شلوتوب اویص ر او

 شلو ۱ باغ یراشح یدوس ندو و شعا نشت

 یرلقدلوا رصاعم هد ران اسنا هلبا رلناوبح یلعم نالوا

 یفیدنو ناسا هلس هدهبضزا هقط یحرد

 نو وا جا نالعا تادر هرز شات )

 ا یراذوتفم هقیتع زارا یک نی 7

Eee 
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 ایصلا وا دناعاتک 1

 شللاوحاوم . ردشفلوب هلاع "ینیدلوا شعتراق هرش
 هدنسهدالىم AYY) هادیرب ندنرلدهاش روم كا

 عقوم مان ( هال ) بی رق هنیرهش ( عروب زارتشا )
 ویس وم: یک انتلکسا نانا وا :هدنرا رازوج

 یدا شلو یر ندیوضرا ا ) هوز یعا 8

 بولوا ةدنلاح ممم ۳ تاقط اکا فصل و

 :E دشلشالف ( یدال وا .ندنرافرط لاک لدا
 سک رپ

(CNV )ین  Eفن ندراناشا کالا نحو  

> ENO E EE TTPA TY C/V 

 ر رومشم هدنمان ) های ناق ) یو و نلعو یسافف

 ۷۰۱۰۰ ام نادرلنو ۰. ردشمراقبح هبادم ناد

 هنا( رسام ) هدام یسهتتس ۱۸۲۳ هلا

 برق( سامر ا ) ناک هدننب یررش ( چوص)
 نالوا یل رد E 2 هرنم شل و هدنش

 ثكنس رال ۲ نامز یسا السد « تومام » هدلحم رب



 ° رشد رص حران
 بی ۲ مپ

 «مدآ لوا ندخح را عالطا »

 نزا ب یمهمارس لوا ندخ زات عالطا

 اون هکردرلدنس راد هضاقا و ناناتسم اح .مدا

 ری. : ددراو لخدم هلیسهدایز هرش "یصوصخ ران
 2 ( لاتروت ) وسوم هدنسهدالم هنس ۷

 ۳( فات ابد دنر اپ سم ) هست دف
 یه یدو رواج قرا هدر رار

 هدهقطو هکردشلو یرلشد ناسنا هل رکمک ناسنا
 ید هلا .یسنح ثلرلهمعان نالوا ت ټا رح رب الاح

 راک , رانو يح لق نسد شلوا ئاغ ر یعون

 یرهش ( من ) ٭ هردص هنس رب . یدیا دوجوم

 ,نالوا فورعم هک د ) ردنو ( کو هد راو ج

 : ( سورس هر. ) ر هلا ( نالنرص ی

 ا E ثالموح قانح ۳۹

 ۹ ۲ 7 7 : : فر



 کف زا وا هنااتک +۰

 نوا ندهنس ثرب چ وا نوا هدددرلدآ دنه بولوا خب
 تی تیز

 ۱ را هدیروهط “یدال ا تارطاخ و

 نکل وک افن لاحو تشحو لاح ین دلوا

 یالظ یطسو نورقو ندنشادب ڭتينارصن خراب
 ههنس ثلس یل كناسنا روهظ هرگصن دقدلعاط
 ید لصاما . ردشلوا یک ردا نبعآ ییدمراو

 ندعسم تن مدآ زوهظ ا تلخ من ا

 ةلع ماتم رولا عوجر ردق هلّوا هنس كینرد

 تاک هلفجاپ 8 راكم نالو هدنتاوعد: تلف مدق

 (تودویه) هدلاحو . رولوا ندنلبف لاصم یاباورو

 رج قآیاور كننخروم یک هون هام ) ( زوره )

 1 [1] ۰ رویئوا

 یکم دسنقحن 31 ط وپه و اع تن تتبیارصت 11

 ۱ كىار وب هک ته هديار وب تایاور ین

 ندایلیارما لوقو هروک هزب هلترح یسلوافرح

 نور ید هددنعقیقد بارا یک یی داوا €



2 2 .. 

 ۳ تام عم

EES 39 لس هد رز وا رکا  

 سه وجه هه جی

 کر رب رسم

 ؟ردراو یروهط ځم رار اونجا

 لاّوس ندنرایدنک یراروهظ ج رام, هل انکار نکل

 هضام تارطاخ كارا راو كب هسرونلوا

 مله ۔ رلردا ناس یغیدلوا یسنم و با هدا

  هردقیع ردقوا یرلهلم تااکحو تایاوو] لر ابلنیح

 رو ندهنس ثم ERE یمدق كن

Eردق دوم كس نوا ین رلهتدنم  





 اضلاوبا اعا

 كنس دلیلح ت رالح هیم وع ف راع»

۰ ۳ 

 ردکع اط قحره

 هنطذوق

.۱۳ 

 اتلاف مد

 هلینصخ ر

 هم 9

Py BE SD TT a 



AEفک ین  

 3 ۱۷ نسب

 ۳ ار دا نر ندسشعاتس هرزوا كنك کت

 ۱ ا وس

 قو هکلاح نس ! قجوراق ییگوس

 يلا ط,نوجا كنك هتکم کف دلوا روتح
1 
3 

 4 ۱۱۸ عج
 .: لاوس الا

 .. (قردردناب وا یاغوا نانلون ءدوش و۲ ) -- هدلاو
 3 یورو اھ نک م :! یااق یل

 هجاوخ ( قاز هچآ یترازوگ )ا  قجوح
 دالا

 . e و هجا ِ

 ایت ابو تک ایم



 :3N فئاطل قلعتم هتکم

 زسرخوب هدنسیراشیط كيوکمدنفا -- قجوج
 هغقاب یب هد نوسلوا ماباب داش مهدلاو هدراشقوط

 . یدا نگری

 + ۱۱۵ عچب

 : یی رد

 ؟یدنفاهجاوخ كسعونع ردوا لم س ردي

 هکمرو بح هکلتوس كرەدا ا هجاوخ

 قیمت ا )۳ کد نوت نا سشگ

 . ردوا یسج وص

 ندرلقحوح اه قو یررض س رد

 و قحەلوا ا اقاطم یر

 ج9

 قوحرب .هسرزوا رک هنادرگاش یر هجاوخ

 هنر ایج وح هرگصندکدتا حاضیاو ن اس یش

 ۱ : گرد اباطخ
 ؟ درو دنا رکن هن نس ید مه هل وس ته

 ۰ مدرونشودهد مهستکهوا هد 4سا راسرد بر



fایصلاوا دناحگاتک  

 بورس هر یزولوا رت و هگم ر دلوا یعدارب هتسلوا

  ردّتاح یتوق ردق كجهدبا تیافک هگمنا .مسرس

  برقتهج هدایز هبه راتب هساصن هجاوخ هد هرصود
 هحاوخ .هل س هغاشو هریئدز هب زاس ندنسلوا شما

 كرهشوشوا هتفارطا لاج رد نادرل اش . رشود هر

 ۱ کرد هحاوخ نکا شلاح هغمر دلاق یتسیدنگ

 هقش .. مدل رس: زگلاب هکرکش قوح ےس
 . مدماعوا هررضر

+ ۱۱۳ 3 
 «ردمزال نوحاهن تک ٠١و هغجوج رع هدیاار

 هیتمحا هل وب چه هزيم قجوح هلگمعا لاوس هد
 فطع رظنر هدزرط شعا یمرونلوا دارا لاو

 « نوجا كمروس یناب هرت هنتسوا » هرکص ندکدتا

 ۰ شمر, و ینباوج
YANEفهم  

 : رادتعا رب تفد ناناش

 كگ هلبوب نوجن هتک نوکوب س هجاوخ



 ۹۷ فاطا قاعتم هبتکع

 برگی ثح ندا اونح رشد و یر درک

 كج هر و زبخ یعسا ناویحرب زتسدید,اگب هدرگبما
 ؟!یمراو

 .-مددلاو كوب مب ! مدنفا توا --*قحوحر

 + ۱۱۱۷ چک

 وا لصحم نچ ائن وک هحورع

 ندقدقح ندتکم مم هقاب رب و ریخت اک. ك

 ؟ ڭىکكجەدا كولس هتعنص هب ۹

 3 و عاش یوو یدرگاش لاع یکم

 لعوا هشولن وا ۰. ۲ ی عاج ا

 هلکلرغاش ؛ تبا دلق ی (یقاژ ) ندنمارعش

 مالغاص تقوره یراب هکنرگوا هدینابجب هردنوق مار

 ! كسهلوا كلام هنو تفجر

NAEتو.  

 قشرتکلا یه رانا ر هدنشاتنا سرد یل اکر

 ال اا واد اغ مک ندکدتآ الما ها

 قج هناشوبهبراتبرگآ .. گیم رویہ ووک یو راعا



 E .ایصلا وا هناك 9

 ر تع یل افتد و منی ا
 ٣ . هرالشغ هل و یدقا هحاوخ مردا

 io هک مدیا ضرف یدایه- هحاوخ

 . ملاح 9 Kel نول 1

 4 نوک هتل قاي اه یا
 ۴ هر

 ۰ هاتم هتشوآ

 ۱ + ۱۰۹ عج
 . هدنسهرا یلغوا هلردب

 ق وح ۲ E ی ںغوط یالما اعوا تین

 ۰ كس ) ت

1 ۲ x ج ۰ ۱ 1 

 سما نو یشره êx ناچ - یجوج
 . ڭا ثحم ندالما, طقف كديا

2 

 باب را كو كا زونه مدنفا هکنوح -- قجوح
 ت

 راب دمهدنا قاشا هدنصوص> اللما هل اک

 : هدنسرد یعیبط خراب

  هلیسدوص یراناویح ید هتشیا س هجاوخ



 فاطل قلعتم هتکم

 ثناوح لصنوب مم هقاب هل وس نس. ۱ زگسروس روک
 دنیا

 ناول, شلوا دغ .درگاشرب
 + ۱۰۷ عجب

 مدا یعوا لرد

 را همانند اش رک ندبتکم ! جوج

 ؟ ندهلوب . روسدگ اف لصتم
 ثکلکعا ریدکت یهجاوخ جا تزوآ مت

 و ب رر ا یو
 .. مردانظ كج همکزاو ندهلماعمو تقور وا2)هسا

 تا ORE هه
 کا یتا قوقخ
 تعاضنم نوا بس هديا ضرف -- هجاوخ

 کن دلاح

 هةجاوخ نکلا( قرقاص ین ) س درکاش

 O ور یا ما E و
 هدر لا غا نوتا



 : ااا وا دناحاتک ۰۸

 هی ۳ نایک ل هج وق وا اب + فا دتروتما

 ۱ 1 درد

 یتسراپ ت واس راک منج هر ۰دل | هب ه

 ؟«نوجا ما كي
 بم ۱۰۵ عجب

 حج 9 ی تتکمرت هلا ور

 هلوس ام ر هرس ! یدقا هخاوخ بس لوک

 ق واج کلب ندزگهدوقوا هغ قوج زس . گچ
 کس هدا لح

 . زرولوکلب رونشود + ؛ قاب ها و رب سس هچاوخ

Eیسدنلو و ریاسا را اگاد كوا  

E 
 . تتسلم هدهەسور راوهن كج ەل ا

 ! هرم ! مدنفا رخ س یب

 + 141 وب

 : هدنسرد یعسط را

 ا ا ا وایو یاو



 oV فثئاطل قلعتم هتم

 هدککروب .نامز:ثکیبخا یلزنیقح ماج

 وعد یتانسح كل مسنحا ر هنوگرب ۰ بارط ضارب

 ؟ ردهب ندا

 ! یسوقروق یفوتساب كماباب  قجوح
 + ۱۰۲ بن

 هراقحوح هدهرص یگیدرگ ی تکمر یر فلدتفم

 لاوس هد « ردسگناه کاو كا هدنجا بتکم «

 » مدا ردصه-حاوخ » ي كفحوح هلکعا

 ۱ . شمر و یباوج
 E ۱۰۳ عجب

 : هدنسانآ یسزد افارفخز
 هدننسوا كن هطب رخوا ؟ وا رده -- هجاوج

 ! كلیوس قوباح ؟ رگسروییب هن
 كنرهشهنایو !یدقا هجاوخ ها -- قجوخرب

 3 روم هاب هرم ه نسب ع لا لس ترد چوا

٩ BFدو  

 ِ هدنسهزا لینک يا

 هدقموقوا ! تاسرویموقوا هلال! اب ییا



oايضا ونا .دناخحگاتک  

 1 هل کلاغ وا ب چۇ

 3 ٩۸ وب

 یراقجوح هن امز ( هلبا تروض --  هجاوخ
 4 . ىدا شرد چ OE ه دیراناپ :٠ اب ود

 !.راشٌرب هلیب یرگنوس
 بم 4٩ عج

 4 رک ووا یلصوا راقحوح -- هجاوخ

 . ملجرو کما تعاطا هدنب . نت کما تعاطا

 ۰ یلچروب کما تعاطا هک ن. راه تاب وس

 2 هزگمرج توج قجوحر

 بو ۱۰۰ مچ

 ؟ رووت هد هز ص ص س هحاوخ

 , هدتسفا ءارلهصام ضم س قحوح

 و
 E ت دلوا ه( نادجحو ) یر ڭم

 تیاسهن  رلزام هال 1 ولرد رب راے ةج وجر هد هسرتسدا

 ا هلهح و هغجوحر

r WF E اب 

 ices aa یا ی ۱۳ ۲ یو



 °9 فئاطل قاغتم هتکم

 یجج وا هدرولوا لدن رس ! یدفا ۳ اف

 ۲ زود دگ فزد

 - الساط قاراک مدصقم !مدنفا یاس دش

 هد قوم یجدرد ندقلرابیتخا طقف ۰ ردلگد قم

 « مرویمهدما لمح :هقمروط هدنرزوا قانآ یک کلا

Eبو ٩٩ عج  

 : هدنسرد ایفارفح

 تک هک ا همیار اخ
 . ودهدنعافرا هرتم زو یتلا كس یا غاطوش

 كس گی ه دعاتک مب م دفا س قحوحر

 3 زاب هرنم ىلا رو ش

 ناتک.) یگباتک تنس ےەقا ھاو

 ج9 باک ) نک ندر

 ! نتمروعشک دراه هدنجحا هنس یعرگب قاب ا

 ۱ بو ۵۷ بس

 هرب کج هک هبتکم نود ! ميهقاب هلبوس س هجاوخ
 ! هلدغالوط هدرلقاقوس هلکشا یگناه"



otسا يا قنات 7  

 هل متاس یدب هدنیج ییا ك هجاوخ هکنوح

 شعا قوپ
 ۱ 8 4 عج

 .وح نوا حاضیا ییضاوت یرب كنهجاوخ
 : هکرتد ا هنن رب ثلفح

 اک ڭا ۳ هاب ڭا ن الثم س

 هس رب و اهدرب . مرجا رلا هسر و بارش حدق

 و یوا ر ن ن را
 مرد I Sl رر و ییحندرد طقف . مرحا

 وذع AS تیانع قوچ كب ! مدنفا
 . مرولوا شنواه مهسلوا كج ەد ٌكروم

 نو

 بم ٩۵ عج

 رفودنموش ۰ هم ر راستخا یشتفم تتکمر

 ت یعنج وا ڭكلعم بوتا فدانصآ .هدننوساتسا

 کا لعمر هسزالوا چه هلکمروک ینیدلآ یتاس
 : 3 هب دک ند لاو هدنرکف تک ھن



 ۰۳ ا یاس هوم

 ۰ نذدوحو كولا كوس تج قجوح

 لوس هنطروق 9 ؟یدرشل لصاوا ج هجا و

 : اک لصن ننه دلو

 ید هتطروف رب مهدلا و كوب اي قجوج
 هک نام ی ینکح هلگ انا اد س اد توو

A 4ا  E 

 ES تب

 لا ا ر كحوك م یوکر

 هجا وخ ها لوا ز رحاع ندقمالک |.ی : رلدعاق طب

 کرد نوجا الگ آ ۱ یا طب

 لوص و چوا ۵ دم عاص مب 1 مزو ا

 هد يا ص یدعا راو قنارف ترد هد

 ؟ را و قنارف اف

 یرل- اف ( ها وردفص )»هد یقجچوپح

 ۰ ت و هحاوخ هنن رزوا ز روسو



oاینضناوبا ةناخحاتک  

 وا ڭىنغانوق تیک هدنندالو مو كلارق

 ۱ هداروا «هنس ر ندب راقحوح نکن نالوا شکالب وط

 ۱ یننیداوا الو مو ڭلارق نوک وا تاد ر ناو

 : کرد: نوجا قمالک | ینکیدل بواب

 ؟گسشعالب وط هارو لعوا را و هب نو ۲

 . یلیطعت بتکم قج هوا هن -- جوج

 بم و وپ
 ةت دوا لعوا هلا رز در

e شش و زی ac ای یا ات تا ات شب ق e 

 “ا هب همان داش گی درمتک ندیم و قاب

 هدنجما كعد هو فیض ء اف «انف#ثسزاغاتوا

 ۱ . قو العا هادر

 E دلها احت جا سس

 .. یدزاب هجاوخ . ای مدمزاب

 بو ٩۲ عب
 ۰ یک ودر هنطروف مج هجا وخ

Eas tical 4 



 ۱ فاطا قلعتم هشکء

 بو ۸۷ عجب
 ًباطخب ههجاوخرب نالو قخوح زوب و

 ۱ 2 4و

  دقبح ها لصا ندر هاب قجحوح زو

 . مرودا 2 ل

 یشرب یی هشاب هلا قجوچ زو هجاوخ
 یقو یراراتخا رع زو ا كرنا نکل . لکو
 فلج نوگره رانآ . مرویمهقبح هشاب هلا رانا هتشا

 ( ردشعا دارم ینرلهدلاو هل رارد ) .رلروس یتا

 + ۸۸ عج

 : هدنسرد یعط جم راب

 .دلدنا شم ریس ترد ا هحاوخ

 زگیدبا تقد هکشا کءدرگر ظن شیب یدهش
 بو ره وب

 ٩ ردهب کا ڭفرح ود س هحاوخ

 مروماط ندقوح ی ید فرح -- قحوج

 E ولرد ر ا



 ایصلاونا ةناخاتک 6. سیف

 | قرش یرازیراب كنو -- یرب ندنادرگاش
 ۰ ندا هد روا ندرلادص كرلبل هطراسا نالوس

 اوا ها

 بم Ao عج

 ۱ : ا هلا رلعم

 ۱ ینلزسراع كدعا 2 نش نیکو لوا کی

 ۱ رود هگما ردکت یس هسردگ هل وب دا رب

 ۱ . غجهلوا

 £ لسح ردف وا نا . او قو ررض, -- >

 ا وجوه رار دکب لکد

 . كدا ماود

 + ۸ عج

 : یتیم دیک اف هام تاسح

 . هدتتله هقوا زو ترد هناط ترو ات اعم

 ۱ . یلگ هقوا جاق زوکوا رب رایتخا هسریاک

 | زگرونوا هنیزوگرب كنوزارت هکر زس -- بلاط
 3 صور و یخ ۳ او و قاب تا و وف



 ۶:۹ : فال قلمتم هتم

 یلآ شن «كيرا.ترد شقلآ «دوسزآ ییا دوا
 ؟یدردیا؛تباسا ےک رھا لوا انی و هناتسک

 ۱ یسرغآ نراف ب یرب ندرافوجوج

 + ۸۳ جب

 : هدنمرد خم راب

 چاق هدرا چوار هبا نوعزف س هجاوخ

 ؟ شلوغو اح

 ) هجا وب هنهادقرا ك دنیا ) -- قوحوح

Jریش قمح ردق هر ن هدهجا اوج مر یک  

 را روا

CES ۳ هل وس ی نيج هله تی e 

 چو 5 بس

 ه دیس 4ب ر راع (انسم) كرل ہل هطر اسا س هجاوخ

 راه ز وحر | یگیدابآ مس ثابسوتترت ی رل عاش

 r او راک ید نام و هرلب)هطراتسا

 ید تک هاو لضا یوتاب هل و یرلفرش

1 



 E ایضناوبا ةناخاتك ۸

 | هگما كر یا اهدار: هسلواقحهالقاب هفعشلاح -

 ! كسربنشوا

SFبو ۸۱  

 1 دا هم ۳

  هدارارب مداها ر وز. ی هفاب ھل و سنس

 ۱ یعلکد كلام هب هسزح

A6  

 ا ااف

  ! Oaةدارا کر ماا مدا ۲ کاخ ےب هلل وس ۱

 نوسلوا كلام م
 ! لک كلام عمه اک 1 . نب الثم -
 ؟ تاک كلام هب هسززج هاجایا ملشم بت

Eیدتفا هحاوخ 1۳  Eبا هداوا  

لزوگوب + نوگو مد هیسلوا كلام
 ید دتکم هداوه 

 مدررووا !٠

E ۸۲, عج 

CDE) تاسحرت 

 ۲ الا رکھ یوق ا یی هک کش جور دلم



 3 فقالا قلعت يقام

 كو كا اک ۲ ي هناناب هدأت ز كا کناه دتس 7

 َ مگج هری و یا هحرات

 رب . رارشیریگ هب هاب راق ویسا هنیرزوا زوسوب
 ین چ وب

 . میمقابزکیدب وط هدایز زگگناه ےس

 .۰ نب ن نب س ندزعار یسه
 ا هه ا هه مادام وام

 خج هالفاص هنس راب ناوت ردکع د یدملاق رکج انتحا ها

 بک ۷۵ وب
 :گچرآ زگلش ا لم
 تاش ندنوعام لرلئاسا ۱ یدنفا هحاوخ .دس

 در5 رالی کد

 هاند قرهلوا ناسا نانا. .مدالوا یخ دا

 . زولوا نوعام نیم ىسعل طقف . راک

 بو ۸۰ جیس

 2 کرد اباطخ درگاه لش یسر كاتم

 هکر هک كسلش ردقوا نہی: ! قاب ناروي ع



er ¥3 هوا شن  

 چ كشروق طقف ! مقا توا  فەزوژ

 TE قغ ه راقب نسه د شمالز ان یس ر

 ؟ میروقوط ہرادغاک
 4 ۷۷ عج

 ۱ مدع كن اقولخم 9 شرب كن هحاوخ

 یر و نا مد هر یا ی وک اک
  یسعد زنجهلوا قار وطه .یدلیاقاخ ندقارب وط

 | قجوحب لسا كد رحم یتتقرا كی ر ندنادرگ اش

  ینجوج یدو رب نااناو های م راللتشاب هغمالغا
 - : درهرود

 هدولوا ندنوتلآ زلصا ؟ هب ثسرویالغآ ه
 باغ زو هدزوب كدا هسلوا قارب وط هرکصندک لوا

 هاب روا یا و 5: نخل بن دلها کس ع مو
 ا اف یئرپ كس ردا لوح هغارب وط

E۱ ؟ ڭازورىدا  

 ۱ +3 ۰ ۸ ی

 | نالوا کو اسط یزیدم ,بتکمز لبا
 0 اوت



 o> اوا قلم ادعا

TA ME E 

 ج اما | ا

 . رولوا ه ىذا هل وا لوتقم ناتعنلاو ريم

 ۱ ؟ 3 رد ىدا

 .یدیاراثد ردق هاو هسرلاق اکب ب کام

 بم ۷و عجب

 که دنا( نابوج یا رز ) یییرب كن هجاوخب
 مس اضلا هرکس ن دق دالا [* رافخوحخ ی هاکنع

 رگ هسلوارلتوبوق هاجوک كیرکز  اضرف - : نوا
 ؟ مدرولوا شلوا هت ن هلت

Eاهر  - Eنوب وقر رایتخا (ند غار  . 

 بم ۷ عجب ۱

 ۱ 3 ی هلا

 هب هب سا 0 كسروپابب, اه/ فو ز وز سب ِ

 كم هناخ !یزا» ب .مراقروق؟ زده ر لدا كل دقوص

 ! لا ندنسوا



 ايضا دن اعات 3

 .مدنفامدراب ۶ | تاقوت کلا ی غوط :Te د

 چ اس ر وا هسرلرروا هکغانتر :ثااسحا هحاوخح)

CE) 

 . كماه رج ین راکدلت بولس یمش روج هد یکع
 ( یدا شمهتسا

 + ۷۲ جچس
 هدمسرد تاناویح ۹

۳ 

 .رلنالوا باک س قحوج

 بی VE . ور

 ینرطیرخ و ۶ ثيتکمرب یسر ڭدلچ

 ت اعا ا نا

 قناروس ۳ یرش تان لس تمح نا وروا

LAI :متاس ىس زشت ندير هروا  

 راشوق نالوا عفان هدایز ڭا هناا س هحاوخ

 ٠ متناس.۲۰. ینکایوب.هنگبر هلسنارف ڭنگنوت
 قنارف ۷ ..یسالط نعور ههسارف



 2 .فتاطل قلعتم هتکم

 ند تک نگه ی وپ هو ان
 شعا ییا اهد

 دیو ۷۰ عین

 ود سات ن ن ایسورب

 (ردزوام) !ماه و یه

 ؟ردراو قرفذ وا یگنش )و و.ساش ) هلا یگنفن

AEدر  Eیرازسارفز هل  

 یز ازمتارف راک ویساش هدلاح ز زمگی در دلوا

 ی ردوب قر قەدىر . راررب دلوا

 KG ۷۱ عجب

 2 دیسهرآ دیک اش هلی + هند دنا

 E وا Sl وا يعم

 ۱ تینا .هسلوا قحه | تاقوتر

 هر آ تاون ره ل

 -وط :لصا ؟ ات یعدلوا نیزاوجنوم نکل س للعم

 فا نشود زا ٩ رد قزق



  x>ایضا | وبا ةنااتک .

ANY SB ail 2 

 a الع ا کا ز هاو
 نا نا و ریش گم ر 3 هدایژ -

 - مهتا كما ط یثرب

 ! مدنفا زردبا دیه يزرس -- بن

RAEی  

 یارب ند سل, لات بن یکم همت ی
 : اد دین |

 یخ زوم ! هلدا هیاعم ی دهم تلاط

 یببشرپ یرلماح ڭى ود و ىق شلوا»ب
 9 ا

 هدیراماح ےل ركز وک تح اف یچکلز وک

 هل راحدلق گیم ین زر خآ یرامانهفا «لکد

 ردهدنراماح

 پچ ۸ جست

 نکا هدشاب نج ی ا گاسلعاتوا نس هیساوخ+ 6

 : مدروفوا یا .تاف شا ندنس



 2۹٩ فتاطل :قلعتم هغي

 هل وس نس هدلاتمر بس ا هغحوح م رگید

e ۱ 1 1 
 مهقاب

 گی گلد اتم | ا ا

 + 0 عچ

 کیر مرد افارفحر

 قوحر ایداقم درود هراز بم هحاوخ
 ر د هدلاع یکیرلکود راسقمرا راهرو رااح «رازهن

 . رویعاط هني
 ه دنا لک د ىف لب وص دس قحوح "

 . نوح كن ۲ :هدروبنحا زاقلپ كوت نانلوب
Iهر  

 :" هدنسرد ضرالاناقطر

 اهر زمیلفا لوا هنت زوم نانو" سا هخاوخ
 : ؟ یدیا یشوفص هسقوب یفاجص

 شماش هتس:ناسقطب( دز الب) تم گا

 تافو لّوا هنس نوا ندهغفوط نب مرد كوس نالوا

 . مدنفا مدزنهرگوا ندنسدنک یدبا هسلوا شماما



 ایضناوتا هنااتک 4م

 ؟ رولوا كد افارفح س لمم

 فا رفح 5 دمو دن و نک

 0 مروج رخ
 ا « دارد اش ہ شتفم

 . یادعب, يطوفر یونس ج ملعم
 ؟ راو و رگاش ٍِ چاق

 دم «ع: جت
 نالوا لوفشم هلا ناتا ندّسارق یراقجوج

 (هردکعبم فاش هفحوخ نابوفا یتیم کیپ
 نالوآنکع كمروک ندنسهرآ فافش » قوجوج .رد
 هر ۱ رر و,یناوح « . رارد هم

 ۲ :یکهب  شتفم

 . یکماچ ےہ قجوچ
 زد لعوا یا شنفم



 ۳۹ فثاطل . قلعتم .هتکم

 7 i HER ری رویم
 نالا هننتکم یوکرب هدتتلاا امو كباب رسوا

 ناما ندي اع یزافوج وج اگ نتف
 زا كب هد یو كسرد هجاوخ . رتسا كتا

 اا نارا ند ا ی

 کد فشتفم لذت هحشادآ یرلآ هما ییاقع

LL 

 هجوم ؟ رداضت لب : ەرلقوجوج هلساسل (هچ)
 ؟یعرباس قعاب مس هاو ؛راو رکگسا چاق ؟ یمراو

 راهعراق.مرلالرت یی هرو لوضح یا گرا نان .هنسوب

 كراقوجوح هافمروص رای یک ؟یعروسر و نایز
 شنفم :ندنگیدرب و باوح .ددرت الاب عیطلاب یر نه

 هاغلاقوف نیرو باوح هلتعرس هاب و كنادر کا

 رکشت « هدرب ر. یالوط E E قرلوا ¿ لونغ

 o 0 دشا توا

 بو ۳ حبس

 اعم فم ه دیر ید راکم هبحان ایرتسوا هت
 ۱ ماقا

 « راریاصت هدافارنج 1 بس شنفم



 | راينا وبلا دنا اک ۳۸

 : هرکاذمت ینیراقش یساغلا ای اها كغابط هدرابتکم

 لگا سما ینیراهمنا نایب هنسیدنک یتا رک اذم هم و
 تاغابط :تب رنک, ا هرکص ندکدتسا هرکاذم یتبفک را
 یال وا يردي ق راش!ندنسفلوهدنیار یبماقا
 ` قەدالاب د هرز رب رها رلکدتسا اطعا هتسیدنک
 هدنلخاد هیحان هلمجو ینج هلوا ممفنم ندهطبضم

 دلو هدنسورا قاطرب سانم ڭم هلم اب نانلوب

 .ردشما ریرح ینسهزابم « ۰ مردبا ضرع ینراق
HF1 چو ۱  

 ینیدنلوب هدلیطعت مسوم یزف تنادوبقر رایتخا"
 : ردا تذوع هننوا ندلل بتکم

 یفدوجیاوش مزق یدیاه  هنب زق نادوق نوگرب
 قوب 290 هر هب ررر ی سقف ربتک هد ر داوط
 ناو هجید ل ٩ م هسیب نده ینسهم ر دلوط
 ۳ : تدحرب

 ؟ فا سرورشزکو اهن هدنتکمیسهناب هند رت وش تس

 :ردشها ااه كسوولت یننمردلوطقونحر اهد



 ندرت فاطا قلعتم هتکم

 ىنردە هدم | غور نؤجا تعاسوا ف شنفم "

 1 ترا ید راو

 “ربو باویح دارهدیا وکر هلجاوخت د

 6بد طقم توام منه ایک ی رب ندراقوجوخ

 . یدبا یهذ باس مدنقا

 تدلوامنام كودك ؟رق ای یمرغوط سا نتف

 ی یک
 بو ۵٩ عج

 كلام هدنروغا یسهمب رتو لمح ڭنغوج وج

 .رکوا ئش ر چ هدلاج یکتا سا تا

 دکل یرکر نالوا ترک ار دم هل وا قفوم هک

 رد گوید ملبتسویام
 ردق هب نوت زوکوا كجب هاد  وش اروا

 ۱ ! مدتیا ادف كسا

 + ۰ عبب

 هدناخاد هجا, یر دم, فراتعم كن هیحای رب ۱

 هبا بلج هتیدزت امومع یوا راک نانلو



 3 ايضلا ویا. ةناحاتك تر
 ۱ مدنفا راو قحوح

 زار کس چرا ټک از E هحاوج

 a ورک نیا
 . نتهتسوک وا -- قجوج
  نوح -- هجا وخ

 . ردقلبآ زکس هکنوچ -- یقجوچ
SE۱ چو , ۵۷  

 هدنقح «یحاتن كل » هلافطا یر تام ,
 ثگلاش هدي رب ڭكغحوخ .ردناها ین راهمزاب شرب

 چه ها وخد ین رفد نوجا تا "المف ین ەچ
 . نبا نارا نیزسقمزاب یشزپ

OKبم  
 یرد ناش هدا ی رب و

 وا
 3 وقوا سرد هدتعاس یحشو مدنفا  هچااوخ

 3 ید قلک ارق زونه هکنوح مد



 o فتا طا“ قلتم هدتکم

oggبو  

 نوچ هب هدنقح مدار نانلوا مادعا ےک هجاوخ

 ؟ ید اهانت ر

 هدرازادب مادعا اک ی دیر
 . نوجما شنا

 + هو $

 : هدنسهرا ىو هاا هدلاو

 داوا یسجحر كکفنص قه نك  هدلاو

 كنو_“=مود نوک ید . مد شم وس ردق رلاسد هند

 ی E هد ثفنص رک ندنفحوسح

 نملك بعء۱ فاشل
 ىزا ا ی

 ؟ ڭىىكچ هنبوس یفس کلا کج هن [ | ؛ راتس وس

TA. ON 

 1 ر هلا هحاوخ

 a هدیاسح نس تب هجا وخ
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 ی اش 1 مءدالک اکسس هنآ وا ن
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 م 4 هد ۳ ن رار و:

 . مدرولوا

 بم ۷ وب
 و ةدساخلا بط

 کک 4 كر وک فاو ا

 هاب وس یغیدلوا او دلا قار وط تدم ردق ه

E 



 .ایصاا وا يا

 ا لک وه لا طب
 نت 2 لا خاوخ هدنتکم ا ار
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 ۱ ۶و لع ن دزک اش
 ىش هیلو ياو دل ر ر رک رک چی

 را "یا ر رد هب اوج

 ۱ ترق مکی هد ها س

 ! 7 رد هت رلهمسب د ى نکل

 . مدنا رد رد الاب تن

 نالا چ هک تاس ! العا كب بت

 یا ناقوس - اکس نکس ١ ضرف . مال وتس
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 O EA A ES م

 ۰ ندهفوح و

 ؟ رولوا ندهن و تب لوم
 نگو درک اش

 ؟ رولوا لصاح نددرب نو

 ۰ ندو وو تی درک اش

 نا ہج ينام کور هبلا هاب وا ِك 13

 ؟ وبا راد

 ماا درد اش

RN Sr 

 هلا اضف ندنشهجاوخ یر كورگ اش ی زغم

 ااو هحاوخ شمروص یار کا فرج ک الف

 ۰ هکشعد

 هل وص ىد ن رس الثم u ۱ س



 :e : تناؤ ةناعاتك ۱۴

 4 ۱۷ عج

 ِ 5 لاو باخر 5 :

۳ 
 وه هسارف و شا هی و :رقس 38 دلاو بس 5:

 هناد جاق رک تو كخهت نىنا ییسهاد یا

 ۱ ؟:یدرنلاق

 3 . یدزالاق هدر تک ام درک

 یی كرل هسارف ن اک هیهرفس ےس درک اش

 . نوا هدمرب نب

NE BE 

 اک ے رب نالوا, یموه هغموقوا هلبا هجوخ
 3 هدنسهرآ

 ان هدلاح ڭا فز هغموقوا س العب

 1 8 كسةجەلوا هب

 نام روا ! مدنا مر ولوا هحاوخ ج درکاش

 3 : مراگبد ن روفوا راووحوح



 تست

 فش:اط) قاعتم ادیت ۳

 ینرلعا كل رافرح ! اب شمرویلب یشرب چ نعهجاوخ |
 .رمشدقلاقهاهحم وډ «.روبهنرگوا ندرافوچ 4

eبت  

 یعاشوا ڭواوب - هدلخر یر نم ۳

 هب باب روسو هغل وا شد رداف ردو دل

 هن هدنماقمهضر كلم هدنگید “گه نغالوق ك تر

 هجاوخو شعا باط یتلقلآ ا هدلګوا

 ا اا دا لوس یر ام ھا
 : ملا ه ی ا ۳ فقاو و نا

 . ردشعد « .ردلک داف ردقزعمر هبرلب یغاشوا واود

 بم ۱۰ عج

 : للاّوس باسحرب
 ڭا چوا نا ید یار دم فا ا لف

 كوا :۳2هسنسا "قلا نتاصوارت هدهنلوا ثقنارف

 هلجاتحا هه اهد هسلوا قنارف كس نوا هدساه

 ؟ یدرولوا

 ا ا نیگنزر تو هرف



 ۱ . الا ویا ةناحاتک ۲

 لند باوح مگجهرب و تقو مگیدربتک همرطاخ

 -.ردشعد .- زوبلاف بودا دامخا هدنحوا

 ۳ بو ۷و

 هدا هدنناب كتهوص یسرب لن هجساوخ

 . ین رللا نوجما قمالوا ناب تثعجوج میافرب نالوا

 - درهاتدح ھگمروك ینراقدشونوق قرهیوق هتیرلزغآ
 0 ۱ : هکش عدد

  یزگنیدشنوق ! یزنس ةرازشراع یزس ب
 م راقالوق معبر ؟ رگرومدنا: نط مع یزو وط
 , راو ردو هب هب وص

 چرب مچ

  نکریگاندنگوا كیتکم یرب ندراتداق ییوک
 . تذمر قرهقاب »+ یرجا ندنس هر نالوا قحا

 قالوق هنر رق كلج مر نالوا” شغلوا نیبعت یکی
 ؟ ه ی فرح و » هدر هدکنا هبا شالحم : و و

 ااو راغی < دم فرج رخ
 نیا مز ! یا یاو كر هدا یغیدلوا ل وغشم



 ٩ تالا قلم طبتکم

 شب هک >,

 نیوشا وتلوف /نیممرتس كن سر: گانهجاوخ

 د دک یر نایک . یما یک

 لع نداروش هتشیا اب لرمرتنسوک ی رب لوکس

 لکا ۸ ي ینگیدید  رویفااب_هب یراشط توکحو

 . هوتكطسو هفَس نوا تو 9 هدرکاش هدوا

 شالا هلباقم هل زوس « ه ورجا نداروا

 بو و عب /
 ؟یدنلوا اپ نامزه ۍزهش امور بس یا ۱

 یدو هکر EE گس

 0 هل در اق.ح ندهر .ییاوخ میقمحاا و ی افق

 یرمشامور قو رک زدم . .مدنفا دج ناکام

 و کیسا نیش هفد یدغاوا اب هدنوکر
 ۱ دو حبس

 بطق هنر ن درلدر گاف یل افارفحر

 کش هاکعا لاؤش ۍنمس هکر دلت دورب کیا
 کلم داوو ها دک تم وام مداییفآ ید اوچ



 E ايلا ةناخاتک ۸

 ۶ تنو کتب دهن و و رفت اا
  ؟دوکسرویقارب ی هیراشبط ندناخروب"یرگیراب اقای

 : یی هدر کوکر ک تقوا 4 نا خا س

 ۱ ۱ . قو E و دی

 1 e رکن رب ام هر نوروآ دودا ےک

 ٩ زگسیمرویایقص تام بوت

 . قو r هدهدلوب وا ريح

 ET هلیصوصخ + هد رک دلج هسقوت

 9 ؟ راو یم یا هدرزوا

 . قو هدیش ها وب مدنفا رخ

 ؟ 19 اب ینآ اک ی )ج
 یدنفا روتفود مزوبم هب وب وا ننسب روق هتخ

 | لک ! روق ت

 دد زرد نوای کوو درکاش)
7 ۳۳۹ 0 N 



 ٠ فاطل قلتم هبتکم ۷

 زس هدشی !:یبفلقا شتفم رکی افااا

 . مدعاسا هنرن چ هدمدتشا رایش ردقوا نوجا

 چو ۳ عجب

 نو قوح كم. هدیراشوغف قاب هدنکمر لب

 یفد ندنفرط یر دم بک هدلاح یگندهزوت یت

 ینادرگاشو شمالدا تبجارم ههراجرب چه هد
 زارب راناویحو ید هک و یراهجاوتخ زودنوگ

 خیر نداد را نک : ىدا ۳ هدکما

 تاجروتقودر نوجا یبهماعم هلکمر و رخ ینعیدلوا |

 ترم یک ا اج دیکاش را
 : یو ورا رک نا ےک فردا رابط

 هسقو ؟ رکسروکج یه وعص نوک

 یعاراعضا ابو مجو نوک ژانر نورك د. یاضعا

 گرو ا

 یسر چ e وس ؛؟یدنقا 'رۈتقودەآ ل

 هاب :.مرودیم ووا چہ یراهیگ طستقف . لکد
 . غجهلوا هتنخب هدلاح اف هنردیک



 بو ۷۲ عپس

 دارا هنر نادرلدرک ا ای یسر كن هحاوخ

 هفح وح ریتم[ باوج هنر 2 كر a یگیدشنا

 : کدو

 ناجا به ۶ یک دیوار چه نس اس
 ؟ ثسمرولب

 مرام لاوس قو فل للا هراز

 .مروطب ین راباوح ڭرالاۇسوا زکلاب . یدنفاهجاوخ

E۱ + ۲  

 ربخ ین راوطا قيال ا ضعم یثتفم بتکمر

 : کرد هللا بلج هند یدرکاشر ین دلآ

 ی رانش هلو نوجا كنس ! قزاب ب

 ؟ مدیا كح ەد شا

iiiا د و جفا رتو فا یا یت ف ۳ ی و  

PN اک کک 

 دىن



 ۰ تک لد یا دين

 - هناخناتک نوح كمامغا لالم تارا هلبا هدج را
 هب,هس دا تاطا ونالثموب 5 یسازحا ضع دا ۱

 هل

 ینیدنلوب ندنارقف .عیاش ربغ اهنع ثوحم فّاطل

 یناه نوسلوا سقاو ۷ ۳ لئاسرو, تک هات

 . وناق قوقح ثلثع كركو محرتم كرك ك منا عنسم

 ] حیا ۱

 هو
1 



 ۳ داس E هو تابش و هد

 ۱ . ردنا اضتقا قمارآ ی رکوضم راوطا نالوا

 قا ص اه لوا حح لا كس ندو ۱

 ند ی تای یگیددبا نود هدو دنا

 تادر ن ۳ اسا 0 هدزعامر هرزوا قلوا

 هما بناکم لافطاّو «هناطل ندا ناي رج هدرابتکم

 او هام ناک دعوقو دا ات شل
 ترک درو و ت نا
 هتسراشتفم بتاکم نانلوب a هفاك كناسانآ نوجما

 دوز کم هل راباغو روح هل و رحم ب وتکم رو

 - ریدلس هنسیدنک لم ةکصمراوطآ نالوا ودام
 ۱ رو ناتار یییرلهم

 فكس يا هد پس قیسم ال هو نرگ رو ۳ یر

 لبنی هدلاح  ینیدلوا E e ٌةرقف ردقوب

 4 هدزلاحب نه هرخآ ناز هدر 2 ادا

 ب اجالا ی: ںانااہ دما هظنابحم_یتفاطل کددناصا

 ٠ ماودلا لع هب هلا لمدد ب اجا و یس هر هبهکرت

e iy n ha E 

 طفوا ی و ا تف ا تاقا



Ea. 0۱ موق مھ ی 2۳ كن رلهحاوخ  

 : ردعلا یک م برص ال و

 نفر ط ںرع نلوم هدنرلب اک تارک ٠

 e هاا ق وج ك٧ شا دار ءا هدلوب وب

 هنااکح قلعتم ذهبالقط راوطا نالوا نی او

 . رونلوا قداصت

 نم ظحاح ندمالسآ هفسالفیهاشم یتح
 تل و یاح"ینرلهسرغ تارداص كلافطا

 یییمالسا الب نکا نوجما لاکا یتفیلاتوب و شا
 ۱ .::شعا!شعالوط

 قلم هاج یراطالتحا تزنک لبا لافطا

 رب یرلتیط نوسلوا هسزووا هدنسهرب یه كاد

 یگیدلتید لافطا اعم هلغلوارصخم هنیراصخ یراعونو



 تب



 9۵ شرت

 سس اضلاوا ا ۱ ِ /
 ایم هه لیمو مس

 فناطا قلعتم هر

 ۱ ردج بد ند دما ۱

 و ۹

 ا

 هلینلصح ر. تول تٽتراطذ دیم وڳ ف راعە

 ردکعباط قیحره

 هاو
 و

(Ea 

SE 



 یضناوبا دناخماتک : 2

 قوق هلعف متو وم ین رلهعدش دصاقم وب ص

 حود یوله تابانح ی راکدتا تاکترا نوجا

 رطبا تربح

 یو e نی 4 تحرد هب كاف

5 e e E 2 EL 

 . یزحهلج هللا . اقح هادم هر وا ندوا باتک وب

 ت E 7 ندتماقتسا قل رط

 لیست رال

 حاط هظحالم

 یک قواه دن کت وای ی ِءذ ط كتان اع

 ا بقاعتم قير ەغلول جارخاو درط ند ها رف ثهورکم
 : .ردشنبا ترمه هیدیناف كلام هدیزاربو هیایاپسا یقاطرپ "
 خر ل شادنطو نانل و هدنیه ذم كيل واق هک : روتل وا 7

 .رردهدقلوا یالافغا ةتشرف كرظوب هلیصعتو ليج ٌهقناس

 هدو لحم یفیدنلوپ یلترثک كا 4 رشوزجم حولا
 روت وا مشن هرایعلا نع هشنا هدب رثلا بول وا ی هعطق

 ۱۰ دددوجوم هترغ مهم ىيا هدنعما (ربشبلا) و (حابصلا)
 قیفو ایضلاوبا



 ۳ یرصتحم غرا ك رلي وزهژ

 ینلاکو یوعد هلیسبح یا ییا بولت وط نکروناوپ
 ندش رومام کلمو رواشم سراب و درط ندنفنص

 ردیلدا ل نع

٩ ۷ VARSلوز ) وسوم هدننلام ۲  

 یر ا ت هنارف ةدنشخابر نا ( هل ۲

 یدرط ڭراتىوزەژ نالوا نها عاج هدیرلرتساتم

 J دن هماننوناق کردیا رادصا همایون اقرب ه دم

 ردا رح الایع سه یر ندزوع ۲٩ هرو دن تس

 راست هعاخ

 فداصت هدنسهعلاطم نح ٌلرصتخجم رات وش

 ینراشانج كرات وز هژ برا درط ) رکگیدتا
 0 راب وق هب ادم

 راق | ک5 توف ) و (رارزرب ) ح

 . ردا توعد ههاشا ییهلح یاعفا



  rایطلاوبا نایک .. 3

 تیغه والك هل! یددح قی رط ڭتاعوطم شکم

 بر قرهلوا صوصخ هگمعا هعفادم یهیعوس 4 1
 دا سست هردو متارو خو ا ادا عطم ۶

 ۳ ( ره نسود لسوق ) - ۵۹

 (  یطخمال ) كتاب ىم هنحاحلا ڭراسوبقس یرنکا و

 ۱ (1) دشا نالعا یتیدلوا
 | ندراش ئر ندرلالاا تن وزدز مرح س ۲

 2 هداج وا هلا نیداقرب

 1 EAT نکردا ی یارحا هقحا
3 

 ۱ ) تسلراق ( رات وزە هداسابیسا بس ۷۳

 ا او ا یاتاسا بوراقح للالتخا

 هلک غلام هدنوجنآ یماود تالالخا وب .راعقارب

 1 ۱ ۰ ردراشعا فرص

 -اقووا و ندننادرگ اش د ٌكراتس و رها رد به ۰

 توق ) یشات نمر ثلتنافاح كال واق ندنزات

 (E كرلالخ هرلهر ناش ناک هدسر هاب (ینیمرر

 3 لعفر یگ هلیاو هل دصم ۳



 ۱ . یرصتحم جرات كرع وزءژ

 همیابشر .هدنقج  ینیدلوا میس شن دوس نفوذ
 ۱] .ردشم امد دب بدت یو هسع و شعا نارود ۶ ۱ e 2 ها “ا

 نشوب داف
 ؟ ام

 (نب ) يضزوفطهدنلا 2ر وزەز

 ي( ) یخحزو-ةط ابیات وز یخ

 اضما ی (سو اللس) نودا ذاختا تلا هسرابدنک
 2 پت 3
 تا و ۶ فر ( سوالاس ) و هکردراشمر دتا

 . رد رح نالعار شهدم هدنماع یم ەل ڭنىراكفا

 یجزوقط هلا یصوصخ ن امرفر دیس و

 هکردشا صیصخت بتکمز هرزوا قلوا یدبا ( یی )

Jینیدل وب عوق و ه رند رب یافو كن وسنهژ وا  A> : 

 یجچ وا هيلا راځم طقف و شا فذطع هرل وزهزژ و

 نوا هر ندتسهفرآ نک ربا ندنایدرب ندنفرط نويل وات

 یہا راشم 5 هنس أ راتو زەز ۰ ردهلریذل وا قره رد

 یدک ییتافو دخ لوب ند رثف دل وا هدسنمرع كم ریدل وا

 قفاوم یا هفاخا قلح 4ا هعاسا هدنل وب یرلماقتنا 1

 تک راف دقن دصت دان وکس لدن هب ذکبت هما وب تعفنم و حد

 ا مباطلا ] ۰ ردراشمآ



 ۳ e 4 ایطناونا منا اتک ۱ 3

 هيفا عما ا هارو رارق هت رال دا عفد هحراخ

 تولو كونا زارا داو نالوا یدافح ا تالو

 هلا راعټسښم ماب هزل هجا ندنا هدعاسسم هنسرایدنک

 E اک ر <

 ندنکلامی راد وزهژیتأو د نوا بش 6۸

 نا ین یا تان د ها و و اش یا ید نا افق

  یاموقص هاس ( یب ) یجزوقط ااب -- ردشما درط
 .ندادعو تازرطضا ی یلاها بو دا عفد ندامور

 . ردشمرابروق

 ه دوفس هامور ڭىو لوبان نچ قا تن ۹

 [«] ۰ ردراشما مدق عضو هیامور اهدرب راتنوزدژ

 هر دراو رک نا اونور تك سس ۲۳

 فدل دا ناخا ر کک جون هس )

 نال وا هدتنهلع گاکدخب و4 ت 5۹

 ىسى هاف یوم تنسهاکح (یدوم یرسر)

 ۱ یگیدمهدی فثک. نهنگ ( وس نزوآ ) روعشم
 3 E8 ردم وا ترخا مزاع هلا مولوارب دولارا

 رعد لال E Rb ون وأ ۳۵ دن تو هاو ا



 ۳۹ یرمصتحم جرات كرلتيوزەژ

 ( نرسول) و ( جوج ) كندرحم وسا -- ۵۶

 (! فسات ) . ردراشعا لوق یناموفیم یراهیحاب

  > AEیوژوش هرف ( ندراسدا هسا رو )

 قوا روی یوا راغ ندد ی

 .ردشلبا اضما یناتکرب نالوایواح (!) ینیراهحودم

 اغسل ۵ هبلخاد تابراخت

 یسهباخاد هب را ( نویردنوس )د ۷

 (غوز) روب رف اراتب وزهژ نم رار یو شاب
 ( یروا ) ( دلاورتوا ) ( وج ) ( نرسو )
 هرج وسا نالوا ناتسن ور یتسحاو ( هلاو ) و

 هنماع س"دقم نطو و هغم زا ندنسقابام ثنکلام

 ردق هتفووا . ۰ قیوثت کما حالس لامس

 شکل وحوکوا نالوا دیفتسم ندنرارحیدنک

 تار یھت یک هات
 ید لاج ق تا

 ندنکلام هرج وسا راس وز دژ بولآ یگ وا كناصع



 3 سا ۳۸
3 

 تؤدا تافو ( یسوژ وزو ر 5 — ۲ ۰

 .Dt ردشغلوا باخت ا یر هک اف یول

 . ردراشعلوا درط نداس اسا

 ووز فاش تالا كاا = ۷ 6

SE sb۲ ردراشمرک هتل ها رز یر اک  

 : ناشو هدهسلاررف ورا قاس رام ص۷۸

 ۱ . ردشعاف ین رلهباخ راس وزءژ

x 
 هحرد وا اتو زز هدام ور ید

ANY 

 ILS کرد شتا
 ا تیر هل هواوز هجورآ

 ( نآ انوئور ناز ر هنر پولوا ( سیئروف وا )
 : رکتعوا تصا" نفر یر یعر>

 ® هد( نالام )رات و وردز -- ٤

  -رط زر طی اباد داق هکردراشآ س

 ۱ یوا تک ا
۳ 
1 

 . یود باذعر : يیاخت ر اس وزر - ۰

 , ندنکلاع تک | فناق لمآ جا ندنرافدقا ردا ۱
 ۲ ه ردرلشغاوا دزط



 ۳۷ یرصتحم حرا و

 هنادص هغ طور هل شاط یرلجاص . یبلاف قشباب

 ینراماقثنا راتب وزهژ قثرآ ! هرظنم شهدم .یدشاب

 : را داوا نکا

 هر ودنا تافو نیکی نا او یا

 : ردشل دا نمسعل ( یسوژ وزور هداط )

 Ey یس ۹ روطا ربتا 4.سوز د ۳

 لحرب هدهبس ور نوجا ناکا كرا شو وزءز

 دوس تحج و € ی اب ید سس ۱
 ودا هست نوجا هبسور کلا یهبع

 99 یراش و زم ژ باب وب ها سس

 ردعلا نالعا یغ دلوا ا سدسات نوچ ا ضرا

 یراشوزدژ رداسححل | راح س ۷۰

 ناژ یحد ییارق لاغوترون و شعا درط ندنکل ام

 . ردشماعا لوو هنکلام یک یار ۱

 ( غرو رف ) نانلو هدر وسا ۸۱۸
 . ردشما لوف یاو یی |



 ايضا وبا ةناعاتك ۳۹

 التسا یهحو ملا اتم قلید خا و

 ءنارطضا تر و روقح :یرا ا

 یارفس تو نصل یدا و کو ا

 فط ر ۳ لابخ 3 E ه درو صح هسحا

o N را رده 
5 ۰ 3 

 كرل ولاس ثكسا رم“ قرەم وا یم هدصعم ز 2

 . یدروس رک هخغلاوزوا

 نام یت را همش را ندا هراشتسا

 قادر یدک ید ندننغآ كب هج بونمهدیا

 هقس اعام ندزوسر نشا ن نام یکتا یب

 تابارظضا قوخ رب شنا هد هم روس ر

 ردشعا تاف و هدلاح وی نیراکش كنها

 وک ین نیر گاھ ابا اع
 زایدمتا اشفا ردق هنره روح هم ا

 هادم نوت نوت یتلهتسخ یالآ دزانح هدهسسا

 كن ردا اشفا یسیدنک یدنک نمز .شعوق

 د ایډ او بتراب لک یضوبق كجاغآرب یرلکیه
 | هناولا یدلج .رابدنالتاب یناق ین دنلوب یراقاصرغاب

02 RR 



 ۳۵ یرصتحم شراب درلت وزهژ

 ور یسرلج ك راییخموت ویل وو مح ۴
 7 ردشعا

 نیم تا ابا رب

 تشرط « نامهلق » ابا یندردنوا -- ۲۳
 هدهسا شما اغلا هدفرطره كضرا رک ییهعوسپ
 ججا تافو اموعسم هدف

 هرزوا تا هجو یهمقووب تاذ ما نالب یو
 ردشا هناکحو لق

 لیدعت ینزروطو لاح وتو ران وز هژ و

 کو نر یرابسر تفو ات لب 1 یراعا

hiينام كوا کاح مور نا  
 یراقذل وا نفت هد « ردالوا تاق كم نمهلوا

 ؟یدروبلواه تقو وا اج .ردشهرتسو ی رو خو رب
 خ روم ما ( تسرب ننس ) نایلوا یحخالما

 ارت وزعژ نامهلق یحدرد نوا اب کردا له
 ةو تفف ییدلاتضما ینهما رازق نالوا هدنماع

 هراولوا NEE راحود هفل هتسخ رب



 , REایضلا وبا ةنااتک ٠

 .ردشعا ن العا هد یلارق ( یاوغارا ) یتسیدنک
 قول") بو دا تافو ( یتنوقیو ساضیار

 ردشلدنا باا سیر یجندبنوا ( ینوسروتناس .

 هام تابانح

 تور هار ةا ا € ماد ( بن ۷:۷ 0۷

 | تم ع ی قول چک نوا "یرب ندرادشادرف

 ۲ هکمر دلوا نا نکش فر نو اوة
 

  .وناس ) -- ردشمامهوا قفوم هدهباشآ بت

 | یجنزکس نوا ( سکی نارولر هنیرب بولوا ( ینویبر
 ۰ هیت دا بصل رسا

 . قدنفرط راتب وز هز یلارق لاغوتروب ۸
 . ردشلدبا لتق هدنسهج# دلداسفرب ناناوا عاق

 ِ ندرللم راس و ) یا وغارا J7 ا۹

 5رط ندنکلام ( لاغوترون) هدرفنوب "یک نییدلوا
 . ردرلشغوا

  كراتو زدژ « یمویتل را سرا -- ۷۱

 ..ردشغو هدهیلدع تاک .هدنملع



 مچ یر زا وز

 هل دادما و تنواعم كىلو و راشمز و تنگ هوا ۱

 ۱ : رو رام تک یک تازح یک ی

 تورز ژر هدنما ( یزابر س ۲۳
 . ردشجاللشاب کیو 1 یتسهلش ( رلیمام )

 هرو پا تافو رود اونا زف تا ۰

 یسیر ی | نوا كنق رط یتوقیو س اغا
 ردعشوا باا

 نیا سالفا

 راہطا تب وز ەز مان ( تهلاوالرت ( بس ۳

 : ردشعا س الافا

BE ۶یدنشا 2 كرا تب وزهر هددیر دام  

 TT .ردشلدابق بولیصاب هناخ تاخر

 دعا ال نروک هدامآ هغ أ هوشو تهافس فأ

 هلردکو a رظن ندنفرط (؟) رهدهار ر: یهخالو

 . دخترا

 ییالارف كس وزر زا

 CT تم و9 تر



 3 تب ایه وب هتک ۳۲

 ۳  كهرودغم للاوز یش ناقا رب ه دایر هدای زا یلاع

 3 بف 4 رار رب )و یسلد |. جاست هنن ردام هناخ

 [ هتندنکو یرلشادرف ) اا رد یساوا وقع

 3 یک د دو هتنراهاخات ندتسح راندا ترابظن

 , هدقلارآ راربژ اب + رد واشماک ربا ها زا نحو
 3 بو اط ینسدنک اها هد4بلدیا شلو تصرف هرارف

 2 ناف هدو تب وشراق هس رو

 ۱ ۵ ردشعا تافو E یشدلواراتخا هجا مود ص

 هن و ندنه واز كرات وز دژ هدنساڼا .یناح تدموب

 هدرلش وزد ژ : یشعا مایا را سما هداروا تو غص

 بوتلو ا تامارتحا EYES ثانشاح راتخا و

 ۱ هدهصقدو ین راترامم PE) عیانش لم

 ردا تاما

 ۱ جدن ات سرق ۲ رادم نس ( هد سراب سس ۱۲۷/۲

 ند قرط راس وزءژَو راغم ههناسنا قالخاو تادا

 3 ۳ نیک ماضف ضع شلدا تاکترا

 3 دا هنر هب ات سرب توہش تاکرح هداناوب رات وزءهر



 ا یرصتحم حشرات لاتو زەر

 حک یک هقتلوب ( ر یداق نیرتاق ) . رول ار

 كن هبدنک بولبروثک هن واز ( لووب یلوا )
 قاب کلا هناذ ند اوما روا د واز

 بلجت ۰.( کا ) هدسب ۰ رول ربو هتاشرب نوجا
 6 دند هما تسا یار قرن و ریا

 نوک ھو یگ هلوا نوکره هنشدنک ك.( یداق)

 ا دک كمروک یتساخو ا باغ ندنساق

 هدهسیا ودیا نایت یگیدلیوس ینکیداگ شوخ
 هل انح یازاب رو یکی درج یزغج زف «هموق سج

 تسس هار ر یاحور ادعام ندو و یغیدل وا ممه

 ین داوا مت هد تم ن طاق اف :نکیدو و

 خدقرط هم -یگیدرمک + قومدالآ :یرادهاشو

 انس هنس ۸ یوہع ؟یعدم . رول ردا قیدصت

 (رهووض نس ) ك.( سیداف ) هاب هدنلولا ۷

 فاو و ییسلوا لاستیک سد هدنگوا فاتسشاسلک
 زانم هوا با يدق خا ین است رولت
 .ردشلدبا طاقسا ندنم> نیرسقغاوا قیبطت هجا



 3 3 اضلا وا ةناخاتک ۱ ۳۰

 کروتکه سیو ( لوو لوا ) هدهوا ع رفرب ند

 تا هدنداروا .زوروک ما نم الب و هداروا

 دادا هنلسابهلاع لا ةر تطارتراوم نکرد هرووتک
 9 خیندنلو هلا برام ك نر )الا

 مار نی تاق قوا دام ی مو .(:تفبر اک

 ۳ فارتعا الا. نوم وا وا تاب اق فرح سا

 ۳ رد یجترب بودنابلج ساب کیا نوجما كنا

 ۰ هد e هلا ( رار ) ی

 توو 0 دو رزب نر یرلنآ هسا شما

 هل وا ( زار ژر ) .نالوا شما بالقا هضغ یخ

 مابا یرف هلا تح ندنندلوا لمم كرتا

 ردشلتا قوس هنہلع كنیرتاق یرلههارو شما

 کرل لس راب کاو غیا تل

 هما قق ور هدنملع كرف تحد تودا سکع.ردق

 هرادا نسح فو وا یزقریار:هلگنوب و لاسا
 لارا همان فیقوت رک رب یخد هسنملع كلن دنا

 1 خم : 7 ۰ ِه

 تس رس سکعلاب نلک ه (راریژ) تبوزهژ « رولبدا



 ۳۹ یر فوق دنا سوز ۱

 ( نولوط رىب رومام کا نیقاحرب لوس هدنراشاپ
 ..یدنا كلر دم .(هدنلارف) ؟؛یرح کو ی هدنرپشآ

 اےاماف زب یلسوما و هد انه یرلراکهب وت كج

 نوا كالام هد رح ر ناو را هب داح هلساغو نددا رفا

 راو زفح زفر هدنماب )ر یداف نرافر ۳

 هعنط) اقوف لادسر هد هم وق نم( راریژ رب )۰ ید

 تارا هدهنتک زق لدسو کیدا شی رتک هوا

 هعفد قوح. ی ( رارژ ) زف ےک .یدناهدکما نور

 : ئا ر2 ىدۇ دا ےک تالاح

 دل ردر و ناع هبهرهل | تلادع نا رج اچ 1

 ۶ رابوص ردق هجنراو .هنکلسوک ۲ ینراا وروآ رو

 اغاد اک او قرەلراص هتناىم كزغخزق هرکصت دوب

 ل ریا هو ینکچ ر دخ یوم از کا
 ندنیفاعت كدت یی دنک ۰ ردبا ارجنا یتسوضم
 یکجا عن رب تقو تقو هزق ندنکیدشا فوخب
 ران اق قوحرب نمک ک هکدرجا عج و دریا

 «نولوط ) یراق مان و .شم رز و تاسس ها



 E او اك ۲۸

 از تلا قترآ ىزا ماا تیرا هدلاح كلوا

 ٠ نهد وص هرل ) N هس نار ( نالوا شماگ

 1 ا هوتن . ردزاشعا ازجا نوا یا

 ندا لاغتشا هل- ةمزاب ین را كرات وزءهژ هدامور

 ۱( ۱دهس) ین ر ,التاف كم رللارف هسلارف ( یساووژ 9

 ۰ یدل ا لاخ دا هام

 یاب كننهرضاح تاود هور د ۲

 یدک ینسهاج لر وزدژ ورتب كود یرومشم
 0 . ردشجا عفد هحراخ ندنسضارا

 . هلیبسح . ینافو كن ( ین روسیماب) -م ۰
 . باخت | یر یجنس نوا كتش رط:( ےس هراوسنارف )

 4 ۱ ل ردشلدا
۱ 

 4 نداق راکه وت دن ES لزاهبح هات

 فرش هدایز لا هن را توزدژ س ٠۷۴

 تور ەر ه د وا هکردراو" “قور قحالوا ش

 قرف وا را )ر ردم هعقو هل ( و 9



 ۳۷ یرصتحم مرا 2 رثت وزهزژ 1

 - از ( لایا ور رو ) رات وزهژ د ۵۹
 ( تیس هس لار ) یتر رط یدنکو تل هتساتسواا

 . ردراشعا حسو ر ردقهسراشلوا ها رافوساف

 ینراتع"د كرات وزهژ هدخ راتو ال س ۲۳

 شا اهد فطار وشراق ه راتوزءژ بودا زوروفآ |
 . ردشفوا رش یسازارف ناف ) وا

 هنس راتقصو لاح یرلقدنلو راس وزدژ یی همان رارقو

 دلح كسب ناالوا نم یمادقاو تابت نالوا داع

 روہشم مکح رابانکوب و شا بیقعت یرومظ كياتک
 لامعا هامحو یرمسعتاو فیر عت كن ( ور هدند )
 دم نارا اوز دنا وا اقا

 هدوحو یوم نلرهم ددع ثس نا کیت هدنملع

 3 ردعمرتکاا

 نیهدنیرلتس هسنار هلدواعم كرل همردناژ

 رل همردناژ هدنراتعما هدرا هنس ندا تیقعل یل هتسوب



NSايضا وبا ةناخماتک  

 ڭراناستورب کنوخ ( زرد شما مورح ندراعشبا

 ون تشاد لیدل ترج هیچا راید یهنه
 چارا هنسرابسرتم كتبوا یحدرد نوا (زتسالّر (

 |( نو هتمال ) هدلاح ینیدوط موم نوجا ییارط

 3 هسدوصقم و شا قوس یا راشم هحا ودزا ها

 روا رنز کد اف ودل وا

 ( یسهلمگسا الخ ) نوجا زشالرب ( نابتومال )
 یدا رد

1 

 زرت ) کما تافو لئوئود لراش س ۹
 .ردشلدان نات یی ی زا تا رخ و

 . ی راکفا (سوعهسناژ) رل وزیژ 6

 هدخا وم یترا بل ( لیا نیبارادق ل

 ۰ رد را شمر دتا

 درد ا كشط ) و لشعم )

 ۰ ردشلدا باغقا یسر



 ۳۲3 یرصتح حشرات ۵ ریو زەر

 یش درحم .كنشابسلک ( ناقلاغ ) دک ۲

 .. فلت هوو نوش ی میم نوجا جا قیدصت

 یسهبایهر تیم هسنا رف همانناللعارت کیک زر

 نهدم ندراونجر ۰ رد شلدا نالعا ندنفرط

 كرات وزءژ ینام نالوا بای تراسج هناا تالاح

 هداج .یفیداوا (یسناووژ ) .سایپ ی رایکرتس
 عضو هنتلآ یرلاضما كن ( وسو ) و (نولهف )
 ردا شما باکترا ینلزسومانرب یک كمما اضما

 زگج هر ۳

 یرادجر و ق هراز ورب

 ةحول ا و یک الا داراش هوم تای ۸ ۵

 هاا 3 رشالز ی روس شن و كنسول ی درد نوا

 چ قوناق ( ة7 نالوا دلل: رانا ور

 لعفو نالوا هنالاطو ها ورتقاح . یادلدا.طاقسا

 واگیزسو ندرل هلن أع هچرلنوملیم ینهسارف هده رض ر



EEایضنا وبا ةناحاتک  

 -- ردشعا تافو ( ینیمولوقس )د
 یمیر ی زوقط ثتش رط ( ودهرفعوع ردناکل ۱ )

gS. E 
  ۲هنگ اتافو ( ودهرقس وع) هد هنسو د

 انان سو يقرا لک نووسوخ) را
 راس ور هر لاقتسا روشم مکح هم ّ

 نا (یرلت وکم تلابا) اوو )و نارا وداع ۴
  Eبس 3 ۱ ۴
  Nنوع 1
 ی ا ۱

 یبرح لایا وررو
۰ 8. 

  ۵نافوساف رتاس و لاقتنا رات وز, و خش .
  ۴ 2ر ۳۹ مر 5

 تم رح كلانا و زرو نالوا یهاکتماقا كت راع ا

 درام وا قفقوم هتتسلدا مدهو

  ۷ 6تودا تافو ( ندوسوع ) نوساز سس

 ودشن دنا :اخحا یر .-

  (۰. -- ۰۱كراش ) بودا تافو ( او یلوا .

 کو توت دات ر ر کیک نوا( ٹو ود
I 



 ۲۳ یر را ك روز ەز

 هعوس تعج رادرس هدتفوو شو ردراشآدروکس وب 1

 ناسو ) و شما تافو ( جهلهعو سوموم ) نالوا
 .ردشلدا احلا نیش یحدرد كم رط ( افا راق

 سالقا

 رامطا هد ( لب وهس ) راس ورهژ - ۹

 ارز ؛یلماعاش هسراسالفا رانو . ردراشا سالفا

 یدرلشم رگ هدهنراجت راشسخو

 اهد مشر

 لیدم تادر هدنمان ( ژی راژ رهب) - ۸

 یراشاذقرآ ییا وا شلوا.نابتورب بودیا لس
 هایمان ( توزهژ ر هداهگتلساس ) قرهلوا هدنماع

 اوسم یر د هلا: یوم, ردشعا رش باتک رب

 ردشعا تافو ۱

 ( افاراق ناسنو ) یسر كتهرط -- ۰۹

 تب وز € یوو |و اف ) هلگعا تافو
 . ردشلدا تاختا یسر ین کن شف رب |



IONS ۳۲ 

 هلا رخ ی ( هشر) راستخا نالوا هجا ریس

 هکعا راکدا  ییسهناتس رس راکفا هل دند زر ر دلوا

 ور ا

 هعفد قوحو یداسف ارس وزهژ سس ۷۱

 هداننواج یراقلرادغ یهدنصوصخ هلاح قوجوح

 نيچ نادسهننیل وا ان فک شل نا زبروخ لر

 نوه ه دانملع راس و زهر

 ك (سومت هسناژ) سوبقسا رومشم - ۵۹

 شن ییاتک رب قرهلوا هدنيلع راس وزه هدهسنارف

 ردشفلوا

 هس ناز ) سوقس راتو زهز - ۰

 ها.محو و اعدالاب ین دل وا ند ر ك( سوم

 هسناژ) هدهسارف ا ردراتفلو هدیاللماعم

 هکردراشمرب و تیبس هللاعتشا كنهرانر نلنسد ( مار

 . ردشلوا یردام كراةااف ها هرتان وب

  ند ( هطلام ) هسفدو راتوز هژ س ۴



 ۳۱ ` یر را هل رتوزهژ

 نیس هناالخلا شلدلاها کتا تسا سه

 .. ردراشلوغوق ندایمهو راتنوزهژ نوجا :یراقداوا

 (ایواروم) هلیبس یرلتکرحوب ی تی

 : ردراشل دا در ند

 هنعاشا هیخاد تانراحم هداینولو س ۰۱

 ۰ : ردراشلدا ماهنا نوجما یراقدلوآ اض

 هنسهرص ه نع (هواسفا اوستا رف)/ جم ۱

 O هم هما نر و
 یگیدننوک فان م واشف اومنازف) موقع نالوا ا
 ا نوک جاوا ۱ 7 یر ندشازج مالع

 اک ند رار ل چوق ا ہداوخ ر لهتطزوف قد

 شغاو ادن ارب هدهدیگییا نالوا هدهفاسُم دمب خسر
 نشا ارجا یتسهفظو تالتمود هدیه ندزلناو

 : زد وا نانا ندنفرط نلت وز هژ مرت یندل وا

 ناعا دید هل ددم رخ >

 را یمهبیبد راکفا راتب و زد تسپ ۷۹۷۴۳۰



۱ TTS. 2<0 W 

 وشراف هاب هدروکذم بوتکم بودیا لابشرا ٠
 كس وزهژ كم نوا مدا ن رابای یراقخب و هزفب چ :

 عا ىلا هراقح عاوا و هع سو بس هدنملع بک :

 ردبامامرو باوخ هدي ناسا هتیراقچ هيمروط . » ۱

 اویواقادولق ) وب هتشا -.ردشعا "دارا ین رازوس (۱

 هعفد :ڭوص هنکرو لکنف شن هیعوس.تمج اولرق 
 هادسح ینافو كموقم - .ردشمروا تربع ناب زار ۳

 جلو سویتوم ) هددرکوب هنیرپ ( امشده 
 دادا اعا هر ی ا توما ۱

 سا

  ۷۹مورءهز ) تیوزهژ روہشم یلاسولو س .

 هللایوم .ردشلدیادرط ندهعوس تعج (ج,ووراز :

` (les monida .secreta) نوجا یا ماقسار نددرطو 

 دیا ت یصوصخ نواف هرات وزر ( یعل

 باتک رب یناونع ( تامولعم هدنقح ارسآ
 را ووز ( 2. ووراز ) هبلایموم .ے ردشعا

 ودتما تاقو ًاموعحم یرهلوا یرلنا راکتناخ. ۰ ۰



 1۹ یر چا كازا وژوز

 هل ( ویلهشر» ووپشم.راتس وژوژ اک 4
 هردراشعازق يظع ر ابتعا ر هدهننارف یتسهنیذوفن ربات

 دید يا
 یواذرس یی ك هيعوسل تشرط -- ۵

 موق .ردشعا تافو ( اوواقاد دولق )

 ` مقدام )ر یک دتا الرا هلس2 (نویسوگناو

 - :ردنشلنا ارحا یا نالوا بات ترهش هلیمات

 (de Tinstitütion du (اتلومر) هد -

Princeنالوا شعازف هداعلا قوف ترهش هما (  

 روک فم باتک تو نگیدعنا.,نالعاو رشن یناتکد

 زاد خار الماك یتسنا رصن بعذسم هدننجا
 ثباتکوب لو ینشب اب هنبرزوا كنو ۰ یدیشعا

 راتیوزهژ تقو وا هکوب لاحو شا مازتلا ینیرمشن عنم
 ثكجهدبا منم یتالعاو هعاشا نیا و نان

 رادرس ندرلفدل وا كلام هرهظلا وقف هدهجرد

 بوتکم رب نیمآ دیده هیات لوب ینشب اویو اقآ )



 ایضل ویا ةنااتم ۱۸

 ات سیاست ۲ خدر را | 2 اهطا هدنصو صخ تقفاوم باوتخح

 ِ راشسا ردق هراسلک د دعتم اس ورهژ ندنگیدتا

 مایسوا كد دوحو كنالوب : ولود سانغا نالوا نیما

 هاعدا یغدللوا لاکا ك ڭ:ەساذ تازجم هل سهمت

 ینسیلفس مسق كنیدوجو تاتو راشمالا
 5 ردرل شما هعاشاو ناللعا هد « ا هر هعطقرب «

NTEهنس رص ه"نعا ۷ وب ولود سانغا  

 ردشلدا داشلد را وزه هلا ا

۰ 3 

Eyd 4 ۴ 3 
 ۰ ۳ ۴۳ ءوا

 تابانج 4ءان هعفادم -. و تانرتاه درد

eR 8باضعاو حس ندنفرط رات وزەز  

 درد توز در ر رسد هدشا (قاناو هو ) نادا

 هدا (اناب راب ر) هتسواهس .ردشما لتف ی یراه

 (Ta somme 6 Saint ( رپمآ كلغ ) ت ورهژ 2

Thomasتاتک هک رد طا 8 باتکرب یناونع (  

 3 نالعا هد ( ماط ) ندنف ارط یتثبه ابنلک هدروکذم

 . (ناسهت قاژ) هرانالوایلتق بیس كنارادمکنایدا

 ردشمزات هما هعفادم ر مدنی



 ۸۷ یه خراب كىنو زەژ

 فیقوت ( هنوعت ) و ( یساق) ( نو رس
 ناس ا هناداسف ع اقا هال امتتسا دوراب تولوا

 . ردراشغلوا تا زاح هبا بلص نوجما یراقدل وا

 یر درط

 زادك ی :روهجكددو راسوزدذژ ت١ ٩

 راهطا هنسوتا متن هرو ا نا روھ ك وحا ین دعوق

 : ردرلشعا عاتتما ندکعا تعاطا

 عفد یراقدل وا هیاع "ییم هدر یه دج ۷
 كمر و اوج هد هادنس ل٤ تروصر هاکنن و

 یدجومو سوم لنیراتش رط یدک رات وز هز نوجا

 نوجا یاخدا هنسدرص ه"نعا كن الو ولود سانغا

 كدا كرر رار هنمان كنا ته رط یاقدصا |
 . . ردراشمالشاب هگما اجر هتاباب هرزوا

 یش هم حف كالو ولود سانشا

 هلب رارصاو حاجا اراتبوزءژ ااا س ۸



 ایضناونآ دناخناتک ۹

 داف عاشا هلملامعتسا دوراب

 ۲ ایفا راغ نور تو 2و

 مان (دنوعسآ) و ( ینناقچ ( لیوا رغ) وا
 و ناکرا یسوتکراب ودول اا ودیر رلتناخ

 ربح ڭنوب و ميتصآ یگعا اوهرب ینسهچلارق هلیسالگو
 هنس زی. هنایرفح هدننل | شنوتناراب «نوهسملکهلوصح
 نوک ی ثنسنا نوناک كنان "۰ زلزدما مادقا

 _ عج هدرا ( یویوموق ) تیوزمژ شو
  بصعتم و ! ییرای» ید ( هراغ) و رردا

 . كحاورالا یوذ یرلنوس تبا ووا بارخ ام

 هناسع تارضح ر کیر هلا ارضا ندنعا رح

 یخ هاوکوم فتناطوو هیح دنم ساع زعددلوا جروب

 ام ه دل . ردشعا اعد هد ۾ هلوا تاسردق: اقا

 دلو دو راد نوحما كعا ارجا رەخ شوخ

 Es كراو کن وسر و ..ردرلشما ل

 نر وق هدلوآ (هراغ ) باب دوهعم . ردشعج هصهاط



 No یر ځی رات كرلوزەژ ۱

 نامز قوح رب اهد رات وز هز ههنا رفا رک | بوژاب |
 زیاد هنس رلکچ ه رب دلوا یتسدنک هتسا ںارمنا لوخد

 نالوا بانج اع ةقبقح ۰ ر درلسشمرب و تاحاضیا
 هنر لوخد ههسنارف هل ریکك ناموقرم «هيلاراشم

 ده یار یک یر یک رام ام
 زوج هدننانم یماضعا وتلا و۲

 راتو زد ژ قرلوا ینو رد اود دمتم لحج یرلکد

 . ردراشغاوا توعدو بلج اهدر ندنفرط موبع

 ید ودرط ندنفرط لا درافر ران ور

 لها هدنماب (هنور وب كب ردءیف) تم

 یسهدرک سیسأت ( كنالوبول ) لانیدراف رب تایضف
 یغ دل وا نیک سم نداها وخد كم رط نالوا

 هچراخ ندنفللاسدراف یدنک. یراسوزءژ هج الگ ۲

 یرلکدتاهنیرادرگ اش یدنک كناموق صو درطوعفد

 تک ( ادهر ) نالوا یرقم كناشخ تالماعم

 . ردشعا دن و دس



 ایل وبا دنا اتک ٤

 ( رەي راب رەس ) رای دلگ هبضع نوت نوت هنب رزوا

» 

 ۱ ردبشما رادضا یوا ( تنا )الوا:ضالنخ

  هدعاسموب کک ترک هدنهل ڭراناتىىتور رات وزەز

 گا ا هنناح اا یحشدرد ی ره

 . رایدسا لس

 كرد هماح ليد (رانگرمل ) سس ۵۶

 راه وج 7 ماطر هدنماع یراه یحدرد و لوخد هسراب

  هدننادیم El ( بواسوط موق . .رد شما رشت

 . ردشلدا باص

 هد قنات سرخ نامها ابا یجند بس ۷

 ی راس وزدژ نالوط ندیرافدلوا بس هلالتخا ع اما

 ۱ ردشعا رب ذدعت

 راس وزءز ی( وساود س روم سر ) ی 2۹4۸

 . درط ندنکلاع كاف هلتهجوو راشما لتق

 ردرلمشغ و 1

  EFASتوتکمر هب یرتاهیحدرد رات وزهژ 4



E ۰۱۳  

 كره ییشدرد لارق سالا ءال ىلع هدسراب

 ودشلنا ما هنملع

 کد قرهلوا هدنماع كن هنطو تااا

 لا كرللارف ییدلوا كلام كن هسنارف ) هدنعرب

 یتکلع ندنلا ( كني راه یجدرد نالوا ندنراجشرب

 ( دوره ) ( نور ز ی یرناده یشدردو شلو

EDR Aیو  al f. e َ 

 یصوصخ یس اق كنسدوخو نوتب نوتب كنب راهو

 راتوز هرو یراه یحدرد

 !» دعداتم تایاتح »

 راج ود ۶ها تاد دهن كراش و زوژ تس ا۴
 ا ) نووقو ( ی راه یحدرد نالوا ساھ

 نتن. بود وقع ) روسشوق هنسدننک_یسایاب رب

 نوناق ناوسجا رلناتتتورب ندفزط کید ردفا ز



 ` ایضناوبا ةناحاتک ۱۲۳

 9 اها هاب را اف ) یلترا نس)

 لاتحا بالودرودن هدهسلارف س 7۸

 ا لراتت عکس هرات هرمز نالوا هرزوآ

 كنب رللعاف یعاعلتق (یلهرابنس) رومشم ندیاروهظ
 قافتآ دقع ہلا ینارادفرط را (زکر و یسوکا

 ه وا ندونا یداحاو قافقا قلارآ وب ۰ ردراشمنا

 نوجا یدصق فن راه یججوا لارق بود | ےک

 ردرلشعا ماود هاست

 تارابخا نوحا لتف ثاارق

 ماود نوجا یلتق كلارق را وزءژ -- ۰۵

 قاز ) . E ید كاثشس ی رلکدتا

 ثخ رب نداوقتو دهز تارا بوک هدنما ( نامهق

 1 یا را و حاحا فام ود كن الوب ول ود ساغ

 . ردشعا لتق یی یرناه یجخجوا لارق هن رزوا

 1 ت وزهژ ر هدنماب (هلومو۶قاژ ر) ۱ ۲



 5 یرسصتحم رات كرات و زهز ۱

 نداقیچب هتیسوب ها: روراسیلدبا مفد,هجراخ
 ردراشاوروس

 تافو ( نایروک ی رار ه روده ) - ۰

 یسر یخ كشرط ( او و اف دولق ) دما

 ردشلدا بصن

 هشهدم تاک رو تالالتخا

 و ( نورکس ) ( « نایماف ) - ۰۱ ۱

 نوجا یرلبدنک تیوزەژ چوا هدنما ( نایرب )

 ند فرط :تشارط شر ههرتلگنا نالوا عوسنع
 كما ملخ یتبازبلا هجارق.. ردراشعوا لاسرا
 ا راگسابخ دضقم کلا لف یراناتسنورو |

 دصقم و . رابدالشاب هر ودن ینالود لالتخا رک

 او ریسک" نری را را
 هت راقداوا مزح هلا هددعتم تایانح هک اجلا ا

 هدر كسا ن وناک هرو کز مه گدا مکع مح ۱

 . ردرلشغوا تازاحم هلبا بت



 ایطلا وا ةناحماتک ۷۰

 ِ كاهو E ا ردشعا تافو هدح راو (نسل 4)

 -  ایلماق كنان نالوا رامشترهش هلیمان [۱] هارقلا

 یسر وا اچ وز هژ اجر اوینارف :نادنب
 .ردشلدا نیعلو بصا

 ( ور ناک هداشضا راس وز هر آ تب °1۷

 . ردراشمالشاب هگمنا عتوتو ناکسا هدنکلام

 ce aE aE a O دا ۰ ااو رو و ہاکی

 یرانوب قرهلاق زارب ندنرااملاط لح ڭراثىخو

 . ردشمروشس هحراخ دکلام دو دح

 .ردشم ره هنس و اژرو ود اوسنارف -- ۲

 ىج درد كن هیعویسن ته رط ( نایروک م رارهرو# )

 1 ردشغل وا تاخقا یسر

NAYAندنکلاملاغوترو هدهنسوب رات وزهژ  

 اا زق نیر نالوا باب [0]

 ۱ یددار یاندیزاپ ناطاص * ردشانا از هلیسهعرک ییدلیا
 ۰ ردشمرر دتا ےس هن وعلم وب ی و> ص مج ناطاس

Eel 



 ۹ رص مرا درتوزهز

 قوی
 - هژرب هدنمان (ایرمولیس هلازلوغ و و هد 0

 هدهوا هنتعفنم ثكلارق لاغوتروب و كس وزهژ تور

 تور و هلا ياش نکا هدکما قلسوساح هدور

 . ردشلدا درطو ېن هننرهش ( ااتوم ونوم )

 هیتر یا كتمح شل ۱

 هدنراوج كمارو نتحاک هب هبنارف كرها قال
 تخم سا وز و تر وح رهشرتنا هجا

 ین رلکدسا تمدخ هدصقم نو اشور هو

 ادر راس ور وز تاب ردا نق طعو

 تصخر لا صا هدنصوصح یرلم ها رق

 ندنفرطم كئاهح رات وز هژ هدهدنامزو . ردشعا

 : رابدنا هدقلوا لوف نسح رهظم <

 ( نومرلف ) هدنسراب راتوزمژز دس ۶

 م ردراعا داشک و ی ینتکم

 ابزرورب ۱

 ير یجنکا گن ری تع سم 8



 ايضلا وبا ةناحاتک ۸

 دا ا !ینهماننونق یلوا هد |سها یت سم | عسوت

 -یتموکح (غروبضوآ) (اللندا و ) هد ۷

 ا رشنو سرت رله وه هبا راکلالتخا هدنملع

 ردشلدبا دیمتو درط نداینالآ هلتهج

 لوا درط

 5 3 3 ا اک

 بصعتم ردق هنره یسوتنلراپ سراب ۱۲
 او ڭنالوول هدهسدنا E ندرلکوناق

 ندنرافدل وا جو رازب ندنرهناب و التخا تاکرج

 همان صار هدننقح یرلعفدو درط را توزهژآ

AAT 

 ر ورس وادا ا تعمحو اە

 اع ینیدلوا هدنشاب شع .«سانتیا نالوا یماشا
 یک كن رط ( سهل ) . ردشعا تافو هدامور

 كن وروا ران وزهژ .ردشغوا تصاو باخعا نتسر

a ae E 
 ۰ ردرلشمالاشاب هک ا عسونو کت



 ۷ یر ااغ را وز ۱

 هلوعیم تيه ز هنامور نوچ" وا ناو رب ده

 اجر كنا ژ یک لاق لاغوترو و شنا لات زا
 هل رومأم ی (هیواسقآ )"ساتیا هن ززوا یحااو

 “ردا لاترا هاتسدنه»

 تقفش) ( ترورضو رقفر راس وزهژ هد ۰

 اکو و راشغا رذن کیا هد توزهژ ( تعاطاو

 همان هدلحم ره نوجما یسوتو راتشتنا كنند ةوالع
 رذنرب هدنضوصخ كما دع ندهبحو یکجا تعاطا
 لون ی وا ااا یم هاعلاطم و . ودر لا اهد

 ا هما صار هدنحشرا ٠۰٤۰ لوا ن وناک ۷

 1 ردشعا دیدحتو ی ( هیعوس تعج )

 كرهگ هتسرا ت وزهژ 3 نوآ هد ۷۲

 شمر و تاس ««تلخاد تالالتخا غاطرب هداروا

 لو یجج وا ابا ۰ ردراشماعاط اوت راب نکس هدهتشلل

 شا رخ هک ین ( 4۰ ) ىد را وزدژ

 تعج و و لاطنا یت روصح و همقد و هدهتسدا

 ردو هرادقم وا هسا دكعاسم ردو هرادقم هن هعویس



E ۷ هک ۹ 

 ی
 را و ا هدلاح دلو هدننام نرصاح

 3 كاسم لیدم هرکصن دقدل وا رب ط مالا

 ES هلاوش نالوا هنمات مر تصح یت

 ا اغا ادصا نهم تهرطرب و كاتا

 ۰ . ردا مادقاو یعاسم

ST۱۳۹ رم لا  
 . لوخد .هنتکم ,(.پراب تنس ) هدازواو یشملگهبرا

 احیا هدنشای چوا زونوا ندتکموب هکردشعا

 : )ر خلا ممانت زاحا

 5 ا اوسنارف) و ( ربق هلرهسب ) هد ۲

 ردشا قاقتا هداحا هلن
 اب دا و ) (س هر (نومیاس ) هد ۲ ء

  یانفیا یخد رابشیخ یهدسما ( کیردور ) و
 : i ك ( هیعوس ته ۰و قاعا هال ویول ود

 ۶ ۰ ردواشعا قافو دهع.هدنراس نوجما ینیساتو

 . .ینساتفر نال وا ملا هزوةط ساغلا دد ۰۷

 كن رط یدک بودیا چ هدنرېش ) كيدو (
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 ا

 سم ھه

 ال ەھ 2

u ii DEEDES ESED 

 م یر ت م در وزدز چچ

Êالوولود سانغا  

 نلیند نویسرگنا هدایناتسآ الو ولوو ساشیا
 ودناسدرف تنلوتاقلارق یددحویاب كنهلاظ نو |

 (یاتس) هدننطلس نامز تن لازا ) هجا قو

 هاهح یدنسهبس ٩ ع هد ) | وقسنوت 5 هدش الو

 E2 ردشلا رش مدق عضو

 هدز رس هد اناما ا هسا رف هد ۱

۹ 
 نو ول همان )رار ف 9 هده ر راع نالوا روهط هحناتس

٠ 

 الو ولود سانغا تفو یرلکدتا هرتصاحم یی رهش

 ایض قطا یتسهنا راکتفلم لاعفا را ]1[

êtجخ ران ید ارا 4 هج رل اق رط ىلع كم وح رم  

 ه دخل دا سن _هلیتف رعف ايضا وبا هعیطم



 و ی
 تالاط ه ماد

 ۲ تهورکم ا اسد ت ووز دژ
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 E هدور هدەۋا ین دم ها یگناهو

 . تدشنارهماخ هنماعهساحور تعم هد نوجا

 .:ردرمشمهلیمان (لیسقانوت هلر هکردراو ررحرب نالوا
 .هناراکحا مو ینهدافا تدش- ك (لسفاوهل)

 نالساص یرلکوسلا كن هنر تعج ی رلایدموق

 ردشمز دل هلاع مومع یتنیدلوا لامه ناهز رمز

 یسهناطنل یک (هدنملع هیناتهر تبمج) ملا یموم
 ,وتراف هیاظنا هسلدبا قیقدتو هملاطم هبوبا ندوا
 ۱ . رولوا اغدرهح قیاقح هجا

 درا هدروص رصتخح,یتلاوجا لر وزءژ

 ۰ را ,ضورع رلتقیقح مهم ,هجبا هز ید باتکوب

 اتا هفرط ره ناه از مگلاعیگهرشتنم دارج
 باتراج ه هعیاشلاعفا یک ه لراحوب نالواشعا

 اعا | هلیسهملاطم كياتک وب ېراک هوا

 ا هقلطم طفاح بانح ندنررش هلع ءاسو



 0 هدافا

 هن رلبلاع مان كنسدن وا كب قفوب ۳ لارا

 ینیهدعیعنکیا فاع هاها یر رشن "هی
 لناونع ( یم هبفخ تال كل تمج تیوزج )
 : قرملآ تزاسج ندنراهعا صیصخت همممرتارب نالوا
 نالوایرتا ڭا وهل ندنسهرومشم نفلوم هسنارق

 . مربا مده هلا راشم رم هلا هجر قناتك وش

 هښدادع رک نم تاک هدب یا وشا . هنلع ءانس

 غیا جروب هنرایدنکیالوط ندنرهمرویب لوبق
 . ردر الا قت یسانش نقل هفطو

 هدرهحرده هدهبحشرفا یالام هراس وزهژ

 هیت وقوا رات هکلذف ونش, یرلقدلوا تنعلو نیرف

 دنا نظ رولوا مولعم

 ۲۳م او یاس ۱ ق ےک ید ی رقم
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 رصلا وا دعیطم



 هما ی 1 ا نر

 «ردا اضتتا نقاب هرزوآ یلاح ا زا

 اوج +



 ۳۹ را و

 یلصا اعاد تراک نوه رام ی یا

 ای رج وا نوصم نوشت ولرم ها تالاف روا
 هلک رب چ هساوا قحهلوا هاب و رک هی ف یو

 قاب را نفوب کنوییح : ر مزال قماشوا ج

 چ ( تاغل ) هلهحو ییدلوا لسمو مولعم هددع

 اظفا بوسسمروط هرزوا رارق ر هدناکم و نامز ر

 گن هلک هلع . ردا لکش لیدم

 لکش هلتسام قلوا ورد هقش قیاس لکش درج

 لکش و طقف . زالوا راح كعد طاغ هترضاح |

 عیاشو دق ردق هجرد رب ا یو ره

 . ردفقوتم هنسل وا

 مکح هغيدملوا تولوا طاغ ڭنهڳ ر هتشا »

 هبذللا نامت دحر هدنقح یعوشو مدق كنا ؛كمتا

 .ردسارو ید نالوا لکشم و .رولوا كعد طونم
 ت

 نشا تاش |

 ندو به راغالتخا نالوا هدنقح طاعو

 لوف »¢ ردالوا ندا تا رومشم ع «



ALS ۳۸الا  

 همش یتح . يمدد وغل ییهد دح تاح العصا

 ۴د نا ال ی وی هان

 بت لارومس ۱ 4 ی 23 حالطصا

PECهساش ردق ینیداش یدنفا مهاربا  - 

 قید[ قح هدوفوا س رد e e هدیرلجما هس

 7 E ی 3 هایم یکج هل ۵

 : یعمهله . TT وو هدهقوّعح A ا

 3 زامهشوب ۳ تب نی هلا یدنقا مهارا ی

 ۱ ردق هرج الاطاب ه دی را وح هزیه او ا دوح

 اکو 5 » "الپسو الها هدرزوالب »

$ 
 هاتشا هد غ دلوا تققح قفاوم كنم هدر

 ۳ شا فم ولتلود هسا راو رلتدنا

 1 ا یراقدزاب هت رزوا ) اشا ی رس تاطلع (

 : رلرلنبهدبا هاگن هاما هنسهحراب وش كن همان
 قیفو ایضلاوبا



 ۳۷ ایا ایا

 اکا درد كوم هد ؟زب یمکج هام مدیا لا
 هسلا زس . رادیو عور لاج یانی هنرزروم زردا

 ةکرولعالگ ۳ندنآ .زکسروشا غوا اا لاح یانق
 O LA E N روتم
 ردنا یفاضنا قو : ژرتاکح ةفرط ر زود ردلګد

 وو زالب وط هت رلشاب یت رالقع ها ريع و

 هند شعاللوق ظلغ چاق یالسا یابدا . ماسه
 هسرارول وا ثاح هند 6 مد رد وط یمهلطاع یاس

 ثك یتح کد هد وا ! مدقا رخ هد

 ی اللو لس نا رغ تانطلغ ناتیلوا رومشم

 (در ؟دملکاسا) اب ورلهلک ظاع نو مراتع ۳

 انا زل رابع سگا یک ( ت رھا كتلافجر و
 هک راو ردو وش بم هتسلآ كمر و زاوح چ هد

 هنسانعم ضاس یا” رغ ةد ماا تاعر هعضو

 ( هدعلع هدغ) هنب رب داع و زام هاللوف

 هنلوا مورحم نوتب نوتب ندهرضاح تابقر . زامهزاب

 یک ( نادجو ) یک ( تایسای) هکدموو رارقا



aایضا وبا ةماحشاتک  

 هد رثمر دنا قانشا: ندسهاتسم ( روغ ) یەو

 ادارا :ودعرغوط . راهعاللوقوا وا
 یا ۲ هکمادام اجا مک ی. یل

 ۲ نہال لوس اندالا نیر. یر 0 یون

 2 اما - زر روط نالو هال رغ لا هد

 نوما فنر 0 هد تابیدا یدفا مهار

 ینع هاب و دنا هام یعاظع یابدا ۰ دنا ادیفا

 ۱۳ هوم یاسم اتلطم ید 3 راهلک
 یح . رب للاللوف قرالوا قیاطم هە

 اگ | هدز د رد یل زاب هل وا هدسالما

 (Es > هدمملع «هدمهل ) نزعل

 , تیودخ) ( فی رش عاج )ل ( ءمماع ةعطم ر

 ف س ہر دلاق یر فت تک ه تم

 ردم هغم زات ) هالا ءاموم ) هنر ها و

 ا قو هلوقم ) قروش ز یقج هل وا

 ۲ امر رع ) یه مود ( النص ) لدب هتخالس و
 (نالغماز هتل نالو نوضا»هدنماقم ضا راق



 شق ۱ وا رود

 4 وا یربسعت ( رع ) گو اح تققح
 ( قاضاس ) کک یعز كشحاص تعالب حرش

 رقم انداع ییا رض رانا ع کر و

 ےن هتلا . رارناللوق هنسأنعم هدزاب و

 « هلک اب عبط و هلون اس | مظن »
 را هدا ۲ ات میدن

 لوس ی عم ) رولواه مهس رم مناضاس قیصر یس

 (e ه یاب هدنفشعو نسح ڭكلاغ حس او

 زا و E ۱ ی یا

 | ناکام او

 یوعدو رخت ناو  هصرم كب «

 ین دلوا قواطضام یداسندا"رع ناکامی هد

 . رد فقو هغلوا نفع سورخ كما اعدا

 ممه e كنا ارخط « هبار حرم ا

 هداسد ی ففصو نو كلوا ضاس

 هسامع یابدا الاغ . زربناص نمد دنا اعا هس.



 ایصلا وا هناخاتک 3

 شما دارا قرهلوا لاثم هغل ات فض هللا ناس

 1 كنقاب یتحو
 « كنس کک فلز کیا لوا هدُکضراع »
 اک ردلنس هزاتا "رغ ییا شعوق هبوص »

 هتسانم ضا ید یب ریت ( ا مع ۔) ق کم
 ( یراق هجوق ر:لحاص قار یحودم كتاب قرملآ
 رونشود سوکعم ردقوب ناسنا . شنا مکح هند وا
 كنه تاك ضب هدیکرت ناسل صوصخ و
 هنلوا لاغتساهدب ريغ كنعناعم یراقدنلوب عوضوم
 لوا ید سا ب4 یا جک
 . در ودعم هساب وس هت هسا :e یغل

 4 یضغ ندنوب كنیحاص تغالب حرش .

 كب لاک ططقف . ردهتطح یگب لاک کلب لکد اطخ

  تیموصعم ليج ريت و كامل تقور چه ید
 یناص هکفلزلا ب » سکعلاب بولوا ندرلناتلو هدنساءدا
 لوق « هیلوا ناصق هدنآ هکردش < هلوا ناسنا

 ا درک اش كنيمانش نالوا یئاق كنس ناک



 ۳ اسا کود

 یر ینعا ۰ یوم لهرکشع تاعاح نالوا

 هد ریسشود ًارصحم یفالف ۰ یسیحموط «یسیج هبج
 كناماو ارزو هدنچراخ لرانون و دلو ندندارفا

 نمرک تم عاج دنا والد یک یو
 هیدا تانک اج تام وشک تعاوصا و مناح ی وا
 كو ك م :e ردملکد یک

 ؟ۍرالوا نا رتکت ىة اح تلم لود هنالشا

 یلوصالالصا (ردر ید یسکیآ تامو نید ) ین
 نا نوک درفر نالوا ندنابنسرخ نود نمک

 یدک رر داو د داو لا هوا

 نوا ا تام ید ا تا بت هد
 ماما تكنهراع وش هدلاحو ؟ یزاطاص یلوا لخاد

 نالوا را فر نسدنفا هگردهدنسهرت

 لح یرافدروس سر هلا ها راوخ هدرز تحاصق ۱

 . ,نوسلوا لصاح جایتحا هه و

 یحاص تغالب ا ( ۱ همسر

 یشیدقوب تیام هدانسهر نآ وابوو تفص یرنسل و "

 س



  Eاوا ةناظاتک . .۰ ۲۳۰۰

 » راغب مورو هنسوژو دونرآ ید .همرشود .یذیا
e «یربع بولا و هنسهفناط نمراو 

 » ا لزف.ادتسا ندهمرشوید ۰ یدنا عو قلوا

 » ناسل کرتّو یمالسا نیا یامح لآ اررفك 

 « هی رولف تکا ۳۳۳ فک .تالوا یزلاغآ نوجا

 و ید زاوا اوف هنات کر و 02

 ا ر :.یدرازوق هراب]رس نالوا اثنا نوا
 » بودا حج ندرلرب نالوا هل رتفد 8 ندهنتس

 « عات هر اش رالبمو شهاوخ ۾ _ءاحو وآ رب سه

 » یپنا « ۰۰ یدرونآوا

 وای هود کیو
 ورا نوت قع هس هغاط نمرو راقب و مورو
 نالسد همرشود لو » یدنآ ۳9 ندهفاط قف

 ناد و ىخندلالب وط ندرانابتسرخ اصحم دارفا

 )رانو هسا یدیق « كفرگوا یناسایکرت و یمالسا
 ۱ اه روتا نیما ی ر راکدلدا ناله خالا

 8 هدنسه "دا ر كب یعرگیزوب شیت ۵ درس ۶ زاوا



 ۳۱ E و او

 ( چ ماما ) هدهرابعوش دوخای «هدنزوس لسانت
 هدب وئوشود ینگج هلبهرونک ر ایش .هقشد هرطاخ هجا
 شر چندن رک گوک و ندید وف کلا

 ۱ . زب لیمقا
 مکح رادم هضبقماما  تانیدتفا هددرص ون یراب

 فن رعت ید وا ه كنلوصا (همرشود) یگیدابا دع

 یبا وا ی وتس نهزفزط تک 2م لهدا

 نواه نوردا هدنمار ناخ دام رود نوچ ا

 ندنسابرق "هلحا كاملا راشم هاشدا و ندنلاحر

 مانطن هنیرزوا هنس ةدارا نالو عوقو قرهلوا

 یل هجم دوکنالوا شخنوب هدناصیلت ضمب قلعتم هتلود
 اقم و تاتسهنوپشم دیار توی هاب ا

 « ییدلوا رادقم هب كهاوط نالوا فرصتم ههفولع

 : مهیلیا تعجا هلاقم ییناونع

 -وطو یرابجهبج و یرابر چب یلاع-هاگرد »
 هرزوا موم رالوف نالوا هدرافاحوا تاتو یرایم »

 عونع قوا ندهشاط یربع تولوا ندهمرشوبد



 هصورص طالب

ها را یحاص تعالب سرت
 راک یدنفا م

 ار اللتسا زود هل دصقم قلواشمهلل وس زوس

 ها فطو یرلنالوا بلاط نددالوا ناتتسرخ »

 ۱ ۵ رنکت كنه ت قرهحآ یتعاحوا ی

 ۳ راع كما ادم هتاف هوالعر هلان صا

 . قردوا لئاق هتتماقس ۳ هاڪ

 3 کا و هدناضل رعت ماط رب

 كجد تلالد هج ماما هدهرابع وب هسیا زر

 او هک 9 ام رب . ژروتمهر و هلکرب

 هک تم e ؟ ردسلکد ل لیسانس هداع

  هباع اتو یر یرافوحوح ناتسرخ نامل وأ

 # انها قرت كاكا تلم هنيا رطدا نال

 3 هرابع ؟ یعزالواشلدنا 2 هتاف 2 هاتان
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 ندنیطع درومر تلود هن زخ قر هلسالشا هگندا /

 داد وک بلاغ هتماقتسا تفارظ . یدلدا مورح
 نال تیعدارآ صاع یش نک دو قالا

 هاشداب «فراعر نرو فرش هشم ما. هدننامزماس

 هحاف یعرک مظن « نیلاظلابحمال هلا » هدنروضح
 هلدنسموا هنن هدندهع ناعسناطاس . یدردا مالک

 مار اخ و من ) تىس 9 ذیکب و رس

 یالتعاردف هامروا یددعت كي ابساو هسا .یدردآ

 دشا فقوتهدفوقو هرادیتام نالوا هدنلاحیناد

@ 

 هدد رص ییدنلوا ث 2 : 7 ندن اقا بتاسا كروان اعم

$Lهم ع ناطااس  Eلع ا ناک  

EFلاو خا كم 9 . نوسفاو دی صا ر  

 4ها نادر رح یفص و هوس ا هیلع ار

 ٩۳۸۲ ناصر ق ۰ ی ر وصل یدوجو

 تست و pos) ا



 شی راضقسا لاح تداعس باشا هدلابقتسا هدایز

 9 ز اعم ىدا
  هیلاع تب رفظم هسا كنم رود ناقلس ناطاس

 تل دنازود لاک نان روک دهن لب هلاح :تزوغمو
 7 . نامهلوا دومشم هدنتهج

 عضو نوناقر هتسهبعسشیه كددرادا ا

 ڭا بطل نوناق راتكرح قوحرب طلقف + ىدنلوا

 ا ا2 ساعتنبا كهاشداب :یدنلوب هدنفالخ

 . قاقعتسا هب ییاعلس تئارو هدر لهدازهش + یدنا هدنفّوو

 ۱۳ جا كمر نینادبا فال هار نخ زالوا
 هنیلطم عستوت یرضوط هنکلام ماللسا نالوا یسهیاصا

 مک, یدلرب و تیما ردق یعوزل

 نالوا یدیازت میر كچان قالوا لوف

 ت ناکا یهاریتک یا زیا چ دود

 عضو ال قب وط كرەدا مك هفامعسام رو هب روهط

 . تای رافاس, هزاناطاس . یدلراقح ندن_سلصا

 فقو راصاخ نالبدیا نیست: هرزوا؛قلوا یلنم جاقرب

 | «جدایدالوایر



 ۳۷ . اسا ناو

 ندنتهج قرش نمراسسوم ؟ ردراو تامیگ:اهشچآ

 نوار یو نام ز گیل ها هاب
 نکا تاراسع ندشخاد هقفا ةرتادر ناه رار

 ریگلاع یک شنوک هبا مایا خست هما هدنقو 1

 تا یراتدالج ام هکرایدرا و هنسهجرد قلوا

 . وا رعنا هسلتتد رادرک دهم یک ےک
 مع بام یرارپ یراقدلآ هتدالج فیس ا

 یعاس ناش لرەادنا تروقم سودرف هتلادعو

 راتلم نالوا رمشم هلا ماع ی الیتسا . راب دیبا العا

 هداعل اقوف عیاق و هسراب دم های ثالم حیسوت ردق

 2 لدتا جا ایدز ن درا ایچ و یانادرهق لا

 اقر عت ءادسلاو لالاو لسخحا »

 لاو ساطرقلاو ترضلاو ترطاو »

 کلی سايا هفلتاتجونف رود وا هجزف وا هتضا
 لب: ناالکت هزوهط یوا سام توف اقا

 یاس تاه س تر دمو سقز یا
 ندنراهظا لاببقا رثا.هدلاع ردقهنماتا یاهتنم .ثلوا



 ایصلا ویا هناحات

  كاغوتروب .یسهقرف ناشلوب هدننلآ یتسایر ىلع یدیس
 : یدردا كنج كنها ه دیرلز گو .دنه هسا ود

 یرادمکح ابوروا جاقرب «مالسا كوامزگلاب لکد
 . ردشلوا ناما نیش مدوننآت هدیرفط خم هیاس هل

 شن هلاع هضا هحو نالوا یتاونغ ميانغ لوصحم

 یداوا لا م دنرود ام راکفا ندم: ی رک
 ن افلا مراکم رثا . ردرفظ قاطر هب هددعتم تالغ

 تامولسعم ىسەف ره كنهعفان تافلوم هج نانلو

 * هلماک تاتفر یگیدرتسوگ هدنرضع .ثاتراوزرا

 . زدربتعم خراب رب

 . هکردقویرب چه ندهبناغع كولم ردقهنامزوب هتشنا

 ۴ ۰ نوسوا شعا ور ملس هقنگشود تحار

  مراکمو تناید هنلئاصخ قانامرهق هسا دارقا

 + ,یام یتّوف كا كنانند هرذدنا هوالع یلئاضفقالخا

 ۶ زتامو تم 3 هنر ضع یا هقنراتم یک یفیدوا
 1 2 دنا ير اكا وفا نالوا

 هم ینسبقرت ی رط یگر اسیاناغع هدایند
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 با .لالحا ةكوک یک. ارا. ناهج نرهم . ردشلوا
 ثالم ر هدام نع نهو ردگ هقرش هاو الا هکر

 بودنا رقم ری یدردآ 2 مع

 ا یل ره يه یا وقف كناو روا هنر سه

 التسا تار یا هی راسو لدراو ناتسراحم

 هتساح قرش ید هعفد اف رو ردا 8

 ندیا عسوت ردقهنوضج ندنارف هلنوق تیعیش بودیگ

 دادم و ناو هل | نیت ین دودح طخ هه 7 تاود

 .ردشلاق هدنتنلاغ تسد رز یاو و ناورشو ناورو

 یتحم یاب اا هلا هلک هوفر هلی ید

 هب وزج تمر و یا راشع ی هم اه

 روم كسانو . یدلبا ط.بض ین یلفا نع ها

 یابلاتبا 19 یسهبمشنالواهدنسهزادا اشاب .یتدلاریخ

 رازح ن الوا هد لابی روه كدو و, تراع

 یتساعود ادعا نیقفتم هاگو ء) هارهدیاطیض یلحاوسو

 نکیا رزگ هدنراوسض زد قآ هاریلیا قرغو قرج



 ایضلاوبا هناك

 ام ی مایا هفلخ ی هبناع كولم تور دلاق

EE ,<- 3نەي كلا قلا هبهرادا رز  

 كنتم هکر . ودعلس ناطات ندیا مالسا هاکهاق

 سدا رز ندنفصت ! ناف راوصت یسهلیاج را |

 لصن خندا ردو «هدهتسسرکش نک هیت اغ اکرش مفد

 ۱ رول هل روک
 نیس هقرفم یازجا فمالسا یروصت داش

 رکو قآ ندنراتهج راتاو ااو ر واو هرءریدشلر
 "ارگ اهج قرهوط ین زاغوب هتسس هللا طتض ییاحاش
 اتو یللع هکهراح هم ۰ یدنا راضخا یئبابتسا
 ۲ لجلا همش ندلوت ناز ردق قح هلا هن رادتقا

 . رده ندلاع یندوجو
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 اطلع اهترکص ندا تطاس تبر
 كن هبنامع كولم هلناهاج دایدزاو نسدادتما گرد
 ۳ كب تو فلسا هدنرود /. یدا ی راست لا

 لاک یامان هیناع ؛تلود ..ينافز شا ار

= 

 چ



E CTE 1 |۳۳  

 یسسفان میان یتناقح كناضا ناسروگ لوطا |
 دادن یاب تاک انا یلوت مکح : ردا تابثا

 تا هسا ندتمدخ هنسهدعاف كنتلود هد رطخ

 . ردا یر

 13 لیعاعتا هاش کیدا اده رد برن یتعاجتش

  بهذم یفیدجا و براقتم هرویت یسهییرح وق
 هحرا و هترارکسعضاق یلنامع ییالوط ندنساوعد

 ترهش هلیفاهاشداب اب دو ندو شلوابدج هنفرط

 هنب رداح ا رزوا كروهظ بحاصر شلوب

 ا ی رج نفت قاب دز هو

 هرج قلا کیم بو زا
 مداح یرابر ےک ندا تانتحا ندرلب ر اح ر ار

 یک م نوا نشا رار وو

 E ن 5 راب رج ۹ 1 ردشعا قوس هن رزوا

 رس »نامر مگا ال نوجا كل مود وک

 .یدشعد. 6 مزدگر رکاب نم كدا تدوع سوا

 ندهنروا یتسهعش یساعع نادناخ نالوا ؛هدرضم



  NIYایضاا ویا هناك تف ۱ ۰ ۳-2

 ا هک دهجرد ز یردف تمظع . ردعس زمانده 

 ا ی نگو ر یفونپو مرش
e 

 هلون نالوا م کاب هلا راد ا

 یما کلا هدنجما موقر : eهنتمدخ یلەلباض

 یاهشما ؛تنافگ : 3

 هدر ورفرس هلبا لاقا دما هدنروضح اطاعت 

E راب دمهراتروق شاب الصا ندنتسابس غیترانهادم نالوا 

 هنلاعفا قرولب راص هتانع كتم نع دنع هدنامز

 مارجن یخ نک نالا ها اک یک

 نفح نوچ دلوا تسرد یعالکر تشرد .. رابدلوا

 ناج . ردندتلئالد كوب كا ثگلکوس كنا لوبق
 اب یدبا اف مدنروغا ,یاودتیناوخا و ابیقاو ناو

 کی عارصم « ام ۶ی اشلرپ تبساهلد تیمج ره د
 فی رفت هنیراوطا ندعلوا رداص ندتسام ناسل

 ِ رولوا قطا

 اتم E هاته یراجا فقو



 فا الیتسا و

 رت مس قرهدا وا هزل الف نالوا رومشم یه

 - رخ و هنسو و رصم هحرگا هاو لالقتسا هدتنطلس

 2 یا طب رعد ااا را یادم و قلاب
 یسهنز ض.دوق سا كم وکح هدلاح تققح اما

 نارذگ ها داب ہک لدهنامزوا . یدبا هدنادسقف
 جور تحارتسا نالوا«هدنناصخ هاتهح نس

 هدا ناطاس لغوا هداج یتنطاس تخم كر دما هبلغ

 هب ا یاطعوب ملسناطلس هنب رزوآ يدا ثمر و

 و اتم داتقا قره راهبری ام ینا

 یگیدتا لاصعتسا یلاتبقا جان ن الوا یسیقاسقعتسا

 راس ۰ لد لزاز سو یوزح هلاع لاونحنا هدر

 نارو طا هدر رضا نکی اة دفوقو لحاف راغایط

 و وسو يدنا .e دام ر یک هدام یازجا

 نا روف هلا ریظع ۱

 : ردشارب هدنحا ا یلم فارطا كرەدا

 تشهذ رم تام ترغ هرات نالوا

 ناطاس ىە: كونيا كەتا( ةظعم تلودوش#



oبیت ها  

 یا لاما زدق هیعاد ةوومو هلخاس تاتو
 هت د راد E كديفس رحم رباز ندرکدو
 ۰ e . یدلبا لاخدا

 م
ê 
7 

0 
 . وا راذگ هی زج هدندهع دراي مرد 1

 برص چا ناد و قالفا ندنا ناصع یرلدرگع

 3 نالوا هدلاع" یرلرب شک ۱ كفلتاورخو هنسو و

 ا شب وام تم او هلتمادناخ نارق
  همالسا یازحا هد لوطا 1 هلا ای : راضعب

 8 ردسامحاعم a ت

 شدلوا روع ندنبو اه دوحو تموکعت رز رسم

 لاج هز 4 تل اق ترس E لز مصم نامر

 كلا هزرل a موه نم ش الات یسهیطف الاسا و

 قالر اب لا هفراعم كن هما تلود یتاطلس . یدا
 ۰ ردعامز



 ۱۹ 2 الیتسا رود ۳9

 ماکت هلا ناسل ىلا ۰ یدردبا لمح هناطخ

3 
 ۳۳1 ردماهر ك: ارور

 یدح نو هد ودا نالوا ریل رک الا

 هاش دا وا و ُه ردشلواشاتم هدنس هام ید تا

 هه اهم و كزددن رو راک نددرق هیطع عفو روغ
 e ة ردشلوب وفط E هاس هع اط ف ا

 هر ینا اوشو لاو ارو اک

 . یدلنا رمق هسدلوا فداصم

 اا رر ارتقا یک هک کف
 دار هدول ھر قم و ندا نسات هد ور رط

 نالوا اعدا کی درک دملک نادنمو . ردشعا

 لا ادا هو د یو
 ددا

 ةا دودح نده رو هدا هجحوت هد صع

 ۳ یناربع "یس زاف "ن 2 : رلناسل ییدلب [؟]

 3 : ۰ یدیا کج الو همورآ



E و اتکا OD 

 نالوا ناتساد هدربلد الا یسهلولو ردا 7 ۱
 برا ون فاتماتا هعاخ یرلارک ةن ءوسوقو

  Ey ۹..یدتبا سولج اب ۳ قاب ن ناخ در ناطلس

 3 ردو کلام رب لبا مصخ رهق یتوطس نبع دی

 گردی فقو هکلم رامعا هلا لع ۲۳ ۹3 کا

 : یدلبا افا یتقح كاتو العا یناش جلف

 دا "رصاصتخ  عینارونع اف هایتداللج تقص

 1 ا ماع راد ییتخ یاب هلسعر نالوا کو

 راشو
 قش كللاعا هنهادو لالقتسا عاد هحر

 ا
0 TY 

۳۱ 

 قم ندنسهساعم نامزر یس |رصاو ارزو هلسهح

 ۰ 9 /دتعمال وب ناما ندنهنفاعم کلب و شمال وا

 1 4 واقع یرااشداب یسک تیغ انا

 ورفرمس نوجا كع وا ىلا كلاعرب کیا تسا كجا

 نا ونع ماف i تم و . یدردا لرتت

 ١ دمع ركلاب كننداتسا نکیآ زتسا كمتا تعانق



 ۱۷ بش وقت ها

 aR a لآ
 ا اچ |

٩ 
 مهمانان ما یال ناما وا ھا |

 رد تر قالما یبا یک ناب .تعاقو هناک ل

 مکع هدنسهاح یواهجحالبس « ردشلطا لاک راهظا
 راشتا هدنعلگا هروم نالوا نانو تمک> ا نارف

 ىلا و هوا هضم ایفا هاو یا
 ههحو و ص ندو . یذلنا ا یاگلا

 كرودا لبوحم هفت داهج ندادعا ةدهاح یت عا

 یناف كس ردار یردار و EN نر یا

 7 رایتخالاب یتنظاس جانو تخت ندا داتعم هکمجنا

 . یدلکح هاوزا رک ارت, هن ینا ناخ دما

 ماتغا ندنتوابص كنا دم .ادعا هسیاءهلاحوب ا
 كمرت سوگ ینرتهراما هاهم هززوا كنا تضرف
 : ناکرا نیا ماہ یکم رک کنید هیت
 سواح هود تن من هن رز وا یوعد ڭىتلوي

E. 



 اصیاوا هناا’ ِ 1

 .هدنسهرادا هضق یهمانع كلام نالوا قرفتم هدنلا

 منی ید هاتتسلرصو هتسوب همش ندک كلا حج

 . راسا شاب

 تلاع ۳ 1 کلا رود ا  E E ee ۳وب 8

 ر لاترد هدننلود روڈ ینامع لافا تار نالوا جا

 3 . یزلبا لالقتسا هاگهولخ یخد

 bi قافوا زدق مالک توی کرد ربع یاح

 دو وبا ذکر هجر صع نوتسروط هل وش اتم

 تز چ هلس هدرانام یگناهجب نالوا تشهد زاد

 قو ییدلوا صالخ ندزادنآ تقاط همدص ر هاب وب

 رق لامعا هدنلاع میرشت كالم لاوحا یتح ۰ یدا

 را لود هت رزوا هصقا برات وب مک ضعب ندا

 لايخ و. ۍدلشما روصت .ییبط رمعرب نوجا

 كنا دوحو نه یعل یار ندتفشح الت اه

 جندبا تاشتا لو "وا ها ین رظم دن هعاد تای



 4 ها 1

 هزکر رارب ناوک قلت هدږلاساع ور نع ٤ ن

 . رووا تعفنم شحم هرم هسرولبدنا لو خ لاما

 یک یکی تا در ت ا
 ك طا داوس كرك هدایز یغد قارا
 لاج ,یتسا یتموکح چک . یدیعقخ ا

 : ردساج | تم ولغموب نر وح هنلادتعا

ُ 

 تطاس لالقتسا هرکبص ندننادقف كنيرارد

 هامز قوس رهدا زهش ندیا دوحو لذ هلا وه

 اج :نوجراقدنلوب مدنفالخب نت ایک .كا سم
 دما سالاد .ناتدمالوا.لئا هکر هش نیلبا
 هدنفقح هک لما دم ناطلس نالوای رازی ۱ ةقالو

 هساما هلت وقر یؤزج تاغ ؛هردسسا “یاب ڭتلود

 دن هلبالارداینسهیلاح تاج ایتحا نکىشملاقەدنراغاط

 فیس لدن هروضح .نیلاب و كلرهلس ناورتخت یعادقا

 هاا هنارب لقعر هدنناوخ دهع قرهنالصاب هتدالح



 ایصناویا هناحشاتک

 ضرص ضوع هدتقیقح نکل :زونی روک یدایتخا

 ار مک. .رد رارطضارتب اهد وو :دق

 هلستعاجش لاکو تمه ولع تدسم هجتوب ۍکر ایلناڼع
 تر نامر ن نایین قلطم سلاع هن سادعا

 الا هدنت | یلالقتتسا ثیار هد ونلو هدنتسایر

 E ی ود رارب مظتتم شماکود ینا ن

 اقا هنمکح يلو یی دنر االس
 تعاطا رادمک > گناه هلن راتخا هروع :نوسنا

 0 رک هاشداب یلناتع رب ؟ یدانا

 رطا ره روم هدر ؟ یئوسلوا رورغم هنوط س

 روج هغمرووط یتارشح نالوا هدنتشاب هلا: اھ

 ها مانع هنامع كلام هيا رلنام ز وا قرهلوا

 تیر ردقه ندفرط ور ندشدلوا تور هن زخر

 ِ دص ەدبأ حنم یهو هنس ارل تعاطا کو و

 . رونلوا نظ

 كلود قت واخ مت هروهظ رار هاگنوب

 1 ردسشلوا بای رفظ ها زدیف هنلعر وب ب كا
E 



 ۳ تا رو

 ڻاڪم ی هدنیروص تا هدف رک داردپا

 یان یا |" هتناطعا وگو ور
 دعاسم . هننالوخ ییامع افا مر دلب کک

 -ر ود ی راصحما راصح نالوا هدتفارطا ندنهدلاو

 ناسا: یتامدص كن را وطا ضم ةداع قراخ و دک

 کب دب روم روکا نکی .هنننکم رو ناخ ھوا

 7 هتساللشسا قیر یر ها

 قمی یخ چ ینا اخ چت الا را هخرگا

 مح طف . یدلکد دل . ندلامحا یسم روق

 يااا راک وور قوس ناماشاب يااا “راج

 قو تدالج ةرابسدت آو ا افراب یتوف
 i یدک یدلوا وع هرب

 CECE ا یرگناهج زا رو

 نایت 3 هد ودنا ,هظح اللم یلاح تب

 .:یتموکع ناش هقح ۰ كهاشدا نوچ .دمروط ورا

 صوصخابو هداسدر . زامهشوا دع زاد کل ۳

 هد هاط هک رولوب عوقد ر للا هج هدالاب مانه

2 



 تیام E ۲۲ سس

 وابحا هلل دو حو یاقا سد لیمو امین م +

 کاخ شف نه کلپ لزمکلم . یدراردبا تلود
 قوس هلض د ردملاقلدب ندندوجو یا زجا فلدیهش رب

 فست رادغاد یرلینامع هلتناخنوپ ها نیش
 چ لوا دار 6 ؟ یزووک داف هن هب هل

 ۳ دی یدلوا ترا مرد هاشدات اما : یدلوا

9 

 الب قر یتامدص كنموح لوا اشد ۳

 3 ا ناسکی ا سمواقم نا کاک

 ینیدآ هفرصت ةضق ینرافرط انودک امر ناتسراغلب
 اور قرهلوا لوز رکا هبونح راج بقاعتم

 رع یهمالتما ا حا قاط نانلوب

 یک هند اس هرکص ندک دنیا جنم هلبا ا

 لها سیا رف و لا بو ارج ,هناحاس هنوط
 ۳, ۰ ء یدتیا وامرلت یقافا. مبظع نکررپ كل

 ۱۳۳ A را یا مک ما



 ۱۱ الیئسا رود
۱ 2 ۲ 
 قرش كتاب و روا هاب دانهح میت هم کتنا كردنا

 . یدلنا قارشا ینرافرط

 یانع یدن رووا نالگهرومظ هاا وک یخ رود :

 نایغنابط راغاطو شعا تسلاغ یاول یالعا هدرکا

 واین ردق هندناح هب وا

 ا نوجا رشف ینداقتعا ی راب دیر وب هک اتقو

 ینداحا تمح كمالسا ندهام ندا فیس

 قافلا دوجوکی هدننروص هثلث مناقا هلیضرغ قیرفت

 هوسوف هال باب را رایو راغلب و پرص نالوا
 دیرف هدندالح رام . ید لوا لباق هدنسارگ

 د یربغ ر هقراب كد زاب مر دلت هدازېش نالوا

 ین رفظم كرهیلهراب ییدشح فشک ربا تنی رایالآ
 حالتس كمالسا طقف . یدلبآ نمات هفرط مر

 تاتمکبرس یودعرب شنوا نکرادهم رح ندنرفط

 زاگدنوادخ نالوایصتم دار كتاف یلابتحا ر خخ

 ..ردشع هجا دېش نی زاغ



Nاینا وبا ةنااتک  

 هتاف والعن هلسانت يم هدنیثکت فک ایی قم.
 فدک هناتشیدنا رود رییادن اطرد یک كما ادیب
 ..ردنتطا

 ۷ زا اد هان لاو هر نشا
 ع بلاطا هبءرادا یک غ یخذ اشاب نیل یخ
 هدنسهاهاشنف تموذح تم نکیشبلک ندنکلسم
 ا يسن لکد اتتسا هلبا تامولعم تعسو
 ۱  ردعلوا

 ناعم هب یهاشداب تم كناذ ییاوب هتسشپا
 شه كچوک رب هبوب هلیسهماک ترام نالوا
  هدنروص كج هديا تمواقم هرلزلزت لويب ك یساسا
 ا

6 ۶ 
 دارم ناطلس نالوا نتناج ههلاراشم ءاشداب

 تا نایناع ثلاث هسسرت تطاس نامز هک لوا
 ۱۳ وغ تع نیو ا تت ترت
  هاگنالوح ینرلارح لیا: مور وماعاد . رداور



 توس

 ۹ ۱ ۱ الیئعا رود

 هغ دلوا رمشتنم یراتیلاغ ترهش زاوا لّوا ند

Ee bêیدرونلوا قات هاو  . « 

 هدرور هاشم وکح نادیاخ تن هلاغ تاموب یح

۷. 

 كنا مور اا ناعلس هد شم ندرانام رهف نالوا

 .ردشما ادا هلروالد ردق ناسکس یبوط هنناحوتف ۱

 SE نیدلا ءالاع یدارب هدینتلود نامر

 و ةتناسنا مع هاتسهداعلا قوف لئاضفو ل اصخ ۱

 ها س قادن اذ 3 ردذار کک ر و۳ نرخ

 عاطم اسا فرط رب تثار و قحّوركاو دشرا
 راهظا هنارد هنتام نکیارورشو قبال هقلوا"ناهفس |

 رود شجا ل هاتم ارزو كس رداو همش ۱

 3 ندن رورض یاحا یکوح ھر ا واو ۱

 ناب فلات ا ناب رود رکف ك ۵ نالوا

 بلاط ندندالوا ناتسرخ هقش ندکدتا نیمت

 [1] قره .نتغاجوا یر هما تقیظوت یرانالوا
 هک رد هلعافر ۱ نرم مایع زا نان داوا یا تن 1 ۳

 زلا و .یرلهز 2 نکا يقو هرات كغ بلاط ,هدننادب

 نال وا مدیر یتکم تلیعف قردلینالب وط هما همرش ود

 .یدزولب دا ی 2 دف داوا هیت هد تقی کی ۱
4 



Nایضااوبا هناحاتک  

 ا یراعثا نا ونع 2 یلم كردیا اقا یتسهرخاف

 ردشعا اما یاس اونم می
 نا هاش هفص ین خج هکردما س"دقم هوا

 ترطف یک. تورو تدالج لاحرد هرطاخ هسانید
 یانعم كنهاضاف تفص کیا ,ندنا نر ییهماسسنا

 . ردا رداس یعومج

۱ 3 1 2 

 دنهل لّوا هسا ناخروا ناطلس نالوایناخ

 ردق هنامز واو ر زو رز یتتمواقم ناینب كانهسورب
 ۱ تیک ر ی رم مس نالوا زا رقح هدیرزوا نع جر

 8 . ردشعآ رقم یآرغ شوا

 ام عیسوت یعهص وصح تم تكهاشدا

 لگاضف هنسا تن رکسع . یدبا قوطعم ههیمالسا

 از شلاق تاکلم هلن ہر براغ و هند
 ,E هرناح تن هد لنامع هقرف رت کیدیتشمراو

 ë یزلوسف رفط هما همد لاح یاب هتنشا

 ن ورپ ها رب رل هعسشا » کل و رولوا



 ۷ الیئسا زود ۰

 کک نو رک نا رگ ی را اقا

 یوم كي ى ءا طاف هاو یافت
 نزول افا هو نالوآ :یسط هوا |

 نوهگدتب هباقم هیدن بک شفاف هکلب و
 . یدا یر ندنطتاسو كؤ كلا شانکلعا تو

۱ 1 

 ون اس نر تیک کر امر را هاب هوا
 تدمر یزاغ نایع ناطاس # ردفداصم هنماگنه

 هرکصندکدتا ارجا ینسهنالاغ مکح هبناونع كلگب
 ۰ یدلبآ تنطلس یاول بصن هلالقتسا جر

 لاله هدهلاه هسلقاب هنيه هکتنطلس یاولرب )
 لاد هب هع تارت كا هوب هداوح یافا 1 ظع

 هدنجا 3 نوح e فیس كتم کلب و

 ) یدرولوا لالہسا تعارب هنغح هلوا راثب هفراب

 یسزاوآ هلبوب هلیشک ڭیب چاق رب رویغ هاشداپ وب
 ثمدخن کشت: كلن هضم .تلود رب نوط ناتن |



 ایضنا وبا هناخماتک 1

 Eas ددش ا كلاع تابالقا وريد هنس

 sy هاو :داف هدنماقم الاخ نکیشما نفوا

 ق كلت الا مصخ ربمدن كنهژزج

 ا یا یا هدنبهاس :یفاهخا و ماقا نالوا

 طقف . یدا دودعم ندابّوزح تّوف و اعفاو

 هنس رزوا یخاها كن رلهارخ هوس هدفرط ر

 یونرب حالس هدنرالود فئاوط كولم ندا لكنت
 جر هل و نالوا هدنلاح اغو ون هلساق ند هت

 ۱  تردق كحهدا تمواقم هنعاسا قسضا شن هلاغ

 اردا اواخر دنا رگید 4+ ییا دوکو
 تی یسهفارفتم کت ہد ڻزامظع هعاق رت شلوا

 و و تایم داضقا_هناتازوطارعا ق رک نا

 هنموخه كناولهم هقرفر هل ون نالوا در

 ۱ . یدنا دویدن تئاتم قحهروط وشراق

 اکا و ت او ا

 لام الام هلا ناق یراقدنخ لالقتا ةعاق رب چہ
  ه رام .یدزامهلاق نوصم ندادعا ضست هڅدلوا



 ۱ رد دل تدار راد اا E كت د.لع تلود ا ۲

2 EEE FEE + : 

 تدم زا هلا روھظ ندبع ملقا امدقم هکانقو
 كن هیمالسا قرف نالوارشتنم هقافآیگرعسرون هدنجما
 لا لالا .ابدرگ هدنرافرط قربشم یلاسقا وتر
 بلص لجا هدنرابناخ پرغمو .هدیقلوا رادهدرب |

1 

DE esی  

 هدقغارضاج هب و رغ قربا ضو هل تیام كنس راپصعتم
 نایقط یک الب لس _نددزارزوا ریل ماروام و یا |
 قراها زدق_هس و ندر هک و چ واچ ناف اب

 لتسهلب رانا ندا رب 3 4 ۱ یرثدروم نالکهنکوا

 چاق «نامعلا نالوا ادج ندنناماخ هیات ها

 زو ین کی ناو یا یاب لک تنور وحلف |
 . ردشللا رقم یتسیحاون دوکس هیمراوب تیپ



 ۳ ورم a ازا هدنرشل a ا
kS8 . هتعر یگیدروک ندراهناقوشم م 9 هناشوب  

 ۰ فرش كوس هت ۳ هو

 06 قا
 ٩۲۹۹ دنع لوالا عيد ۱۵ ین,

 سس



 ر وصل هعفدر چ ااو (النسا رود ) وس

 ایا ناب هجر 1 هد عود و و هدنسهف رف راکفا |

 تاساو و نک ۶ مع راتسخ هنعط ی ۱

 ۳۱۱ ردنوهدنلوا

 یتعر هغموقوا .لبلف یسموئوا یک مر هسقوت

 كمهناربقح رثا هدنجما یتاخرب نالوا ےدع اداع هسا

 كحهدا لما یتفال هفلا هعفد ج وا هدهنس شپ

 لکد نسب یگادح ردق

 هد ساقا تراک كوس کاو هدرصع یا

 هه چافرب یییظع علاقو هوب ندا نارج

 و کا او ۴ نک

 دو یا حبط ویدیو ج وا هرکص ندحرا وا ۱1



HEY 
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  E Eی ِِ
 ر وا یو هاد ندنحراخ كغالوق

 ردق راه نالوا .صوصخح هع ندح راخ مست

 ۱ . زرولو ياما نتمها هد

 هکزروروکی راخ مسف ین یرهاظ الا ۲
 ۲ ۰ ۰ ردا افا"ییسهفیظو نارا مخ تنازاتها

 تیز زخ و هراز قالوف . لکه روا و

 رنو ر ردد یفداصآ ندا لرو

 هدنروص شرک و ی و اڑا
 . ردرن واعم یا نوجا كاا ر دقت ۱

 ..رلارح «ریاهد رک ما 1 كعالوف یلصاح

 | یک س صوصخح هعع و «ندالانوزله خو ات اا

 هر و كنایسحو مف هدرانو کریو

 ع یعاسقا لوجو تی تا . رددبالو مزال

 بر نالوا خو ی غوا هوس "اف یدو

a,رذشغوا هاچ لس اا هد ما  

 مآ ۹

 لا 7



 اب ی ی

 یرلن ] لرو ضو و « ردبا شخم هل زکر زسرا رقو

 طاص اهد نوجا كما عجو جرد یتا زاها عوتت»

 . زای وف هلاحرب

 هدنود كزارتها هحرد لا نفآ ر هافم

 . ردقو ادص لمم اهدو هجا اهد نوح قالوف

 روا لصام هلّساطب كم تازازتها هدلاحوب

 تازارتها سکع هساهدنفوف كنا زارتها هحرد كم
 . هشزوم .ردهجیا و نیکسک ك. را ادصو میرم كم

 رک دا رد مزب و یرلکدتا لامتسا كراج

 لکنترحز .رولماط هدنلخاد دودحو رلادص نوت

 نبزسقملوا تنم ینارغاص رلکیکمک نال وا شما
 هدلاحوب “ل . رول هلاق ندکعا هفطو یامشا

 قفد و كزاب زا اهد کرو کم زآ اهد تسح

 یالیند بار ندرلکیک كوو ا
 . رولوا خم یمجت رب یبتیمها .وب هسروانی روچ
 رأر یراز نایب یگاد شاس هلطوقتس هنوح

 ناب الصا ير س نالوا صوصخم همعُو . رلکوروس

 .رولوا نعهدماسح ین زارتها قنرا کس قراقآمیام



eTفا ی منا ۵  

 یاوه نوچ سهر وک ق هدضت هدروص یواسم ندتبخ ۱ ٣

 1 . ردح اتم هنغاوت یطامرا و تبساتم دیسک

 الت هلا یقاعتم یەم قا لت دش کا

 رونا ق رک طالتخا قیرط نالوا هدنسهرآ

 .ندجر . زولاق زسلاصتا اوه نالوا رتا رک

 .Ee رکص زارب ءردا قیضت اوه نا

 هلبتطاسو نخآ ندب «رولب را ارج رادج نالا

 i کسا عاقسا ؛ رووا لخاد یحراخ یا وه

 رل هزود «رديا تعجر

 دک یخد نده فبطو یگیدتا ا رجا راز

 ۱۰ ردنیاتیمها هدایز كب ندیجراخ مىق ا

  یسح تیاب اق كهعماس ءو یدوحو مدع ك. ءاشغوب

 ۰ ودا ا هنن رزوا

 ۱ نالوا شنا لکتت ند ا ا
 . لعدنا لامسا هرگز

 ندءاشغ رب ۳ نر ا هن
 ا لوق لباق هرلءاسشغ .تا وب نالوا سا ۱

 یی



9 3 e 
۱ a۳ ۱ هذ اک تخاتم 

۱ ۱ 

 یادصو .رر وح هفرط . کک کک وا

 رال هینژوگ- هلتروضاوا

 :یح ناه نیسجراخ:مبق كغالوف زلنا نا |

 نایمالا هطزوک یادص نوجنا كلوب .ودیکز سک

 درب وج هفرط یگیدلگ كنادص یغالوق مدآر

 نرو صوت یلیراخ مف ارل سد عنص

 اهد یا زاها كالو هکرواس هند یشروس قاخ

 . زدنوعسلو| اص هگلخددنا محو جرد هدایز

 هنسما نکع كسسو نالنند ( ل.ط )ر هدد

 د RF سەفطو كراز ن دا تمدخ

 .اطر هدنام تا زارتها ندا دوش هنحما | رحم

 رلزادح هدا یکی تولوا لخاد ا ی

 چافر اهد ؛ردا 8 ورک ر روا هش رزوا

 كنهنوص :ماسجا . زولوا لخاد هرکص ندساکننا

 2 نک یادکوا واک هزارتما رار ندا کا

 ردا راک تلم کره دانا
34 

 کیم هنسلوا ۳ هم تفت یر زا رتها هحالوق و ۳



  AXایضلا وا ةناخاتك .-

 هلوصو تروص هز و لوصح كنه ادص تادر ن کو

 یرلنا كغالوق هدیدع + كدا ادتس کفر راد

 . زهروگ یگیدتبا لوبقو ذخا لصف

 لاردا *سح

 قعتاط ین رلهفبطو یرلکدتا ارجا كنس زب یه

 ماقا هلو نوجا كتا كح ین زاتیمها ةجرذ
 ج فعالوف : دا ققدر هاسهرص یس فاتح

 ورا راز هنو .ردعرفر هح هداس یسهبحراخ

ES1 د یوخ رب شعالراب وط هنگلد  

 قوس یغوط هگلد كرودا عج یه زاّرتها تاکرح
 یتیمها هجرد كنهفطو یگیدتسا ارجا كنون . رلبا

 شرف رانا وج ضم ینارگهسآ تسیا قمال5 ۲

SS یرانآ ۲ کیدا تفد ,هس نایاب سا تیر  

 ینرلفالوف 4 E تفو یب در دنلفاسم یدلر گو



 r ۹۱ د ورک ایا

o a AK tan aE hE AO 

 هساقم هامتعرس نالوا هدنجما تاص مسج رب هکود

 : یدشلو هلیسور دزوگ نوجا كما

 هلع ءرتمولک رب اسرقن نوجتاب نق وص هدنسرا

 ر هنسرب ڭراكلد ؛یدیشفلوا عضو ی رو کو

 هدیراجوا كنورو راقفدم ۰ ید رد وق تعاس رالاح

 کیا دوا یه كتعاسم هتفد و رولو

 نانو هدا ورو یسرب . یدرلرو دشا ادص

 رلادص کا لقن كنوزوم تالاب هد رگد كار
 اد فق ف ندرلب ر قوح ر .یدیا

 نالک هلتطاسو ورو ندادص a اوه

 . ردعل رس هدابز تاق نوا

 اهد یهلتسمر رگید هنوصط هرم هیوا

 هدنجما ورو رب : هکوش . ردغلوا لسو هما تاما
 داره ما عیاض یو اج ندنندنش و توق ادص

 یهاتتما تعسو ر جوع کنوح ؛ رولوا لصاو

 نوجا ڭنو . زامهلوا عياض قرهلوا رشتنم هدنجما

 كج ها رب و هعازوا هدرلرواو و رلهش راف كوز ید

 . روناق اطعا هلتطاس و رلوروب صا وا نالوا



 طب اینا ونا هناحاتک ۹۰

 نالا ۲ هکر رک هنرن !:شاط هحرا ت ترد وا

 3 ا لصاح یرلهقاح وص هحشرادقم كماسعا

 و 1 9

 و ندا كن رب رب یر رو یک رگدکو

 وز انآ ۰ توو زمک دتتشتا رلادض قوحر هح هاب وب

 ۳ دک کرل فک هل راع هسا وه تاح وغ فاتح

E :ردرلشع ی كل رهبعا سا و بت  

 اوه یسه  ردگ هلتع 2 SE نوسلوا هسرولوا

 عطف هفأتسم ی رادقم هرم ۳ « ۰ هدهقشقد هدر زا

 ع رانا تولوا ا ی کنوح زد

 از اهد هدنحاوص طقف .ردهدماسحا ندا له

 . اب عطف هرم £ م «هدهقفد كل ردا راثسا هلتعرس

 E هاص ماسح ا 3 اد ص یا سع اهد

 ۰ .یتعرس . رانا لاقتا هاتعرس هدایز اهد ندنیبه
3 

1 

 ۱ . ردیلثم شب نوا نوا كطالوا هدنلخاد اوه 0

 (یتعرس نالوا هدنحما اوه فلاح توا ى



 ۸۹ طب 9

 ها مر توهم لک و ا ن اا یا ریز

 اهد هدلحم ر كا وه. یت س چول هلو اچ هدنجما

 قرهلوا فیعض اهد كاد ص 4  یسلوا هوا

 هداوه تاق ثسکوب كم و . زولوا یداب هولا
 روس ع دا

 کفر توا تروص دعا رھ اد

 ناسا ےرروا وضو نوغروط نوجا كا ادب

 هکدنک كرار د نالک هلوصح هدنفارطآ كشاط ر
 کالا راشتا ها رطا دارددا تمسو تا

 . ردا تیافک كمما تقد

 اک وص رو وا نط هد لوآ ءرطت

 و به ندک رمد تاو بسا و

 واو وص هکرولپ روک هدقدنلوا ناد ندنه نکل
 بوطات هدر قی فروا :بولوا تک ر عا هد فا لاح

 ا مجرا فتح هند رژوا و چت قو 1 زاشنح
"YY 

 هن رحم كر رک ا یزازتها م کتک دینا

 .یا هنا وص نا 3 ردیاب اق كما تننما ا



A^ایضلا وا دنا تک  

 r ردقلوا ينو

 هدایز كب ندتیدل وا هزب زیر هد ری فاتح

 ۱۳ - را نو

 هزویدیا زارها مسج هکزر د تقولوا .رونب روک ن لاق

 هرذ ره نالوا میسج رب كجوك هداعلا قوف هدن | ون

 قوح رب ررکم قرهشاقازوا بولب ربا ندلاح ینیدنلو
 هااکرح هملک بودیکو ندکدتنا ماجترا بونلاص
 ها روا هس رخ ندقداب رلرود" ماطر قفا را

LS E st hS 
 ا :ةاواشم ید مانسا رگید ج رونلوا لاا

 TB E E ک
 کوا كوشموق ید هدلاح یشدلوا یراود

 59ر نالوا هدفا زوا كب یتح .رولیدیشدا یدلروگ
 ۱۳ زور اا ید درو و
 دتا لرهدبا مضو هننزژوا راقوبچ ریمد_یگیدوروب

RR1 1  

 ۲ o قر ەز دشالفاب هر ئنر اف ال وق رابشحو

3 
 ت روصو . ندرو اعدا یناوتچ دوخاب و مدآ.ن ۳3



 AY هو 8 وا اب تم ایم

 یه هک

 قاعم مضع ترد هد حا یسهزخ ی سا و ی ی

 :ردهدنرالکش تاکر < < سدع ۰ سروا < g7 ج کروناوب

 AEN یاوا تچ هناا تانکر وا

 یگید نایام# یگیلد کیا ضایو رودم ا

 هدایزكب هدنفرط کید كنز :ردک دقلم

 یاو لیلتاص رتا کک نام زر 4

 و زلا ر كجوكد كم هدنلکتش راد فصا ؛رونلو

 نالوا .هدنلکش كوا کروا نال دق ؛نورله

 میام رب هدرلهرخ هو طب یو لجان هو

 بولزوت یرللاد كرکسپ نر و: یس ادص هدنجا

 ..ندنا جوع

۳ 

 اض

 SA رک اک تروص كولا دس

 هلتمامتسا یتیدتلوب 71 2 هیلکدج بنات ناکرب نوجا

 بودگ وب “روو روک یس شاقاڑوان هلوصو هغاص



 ایسنا ویا دناحاتک

 زقایسح نایبا ا داما یدرغوط اهدایو
 ۲ ۰. وولوا فرعتو نیست هرزوا قلوا

 نوت :,هساطاراپوط نوتب .هسنلاج راثاچ نوتب
 یدو قالوق هسرغا درف نھ < هسقناق رلراگزور

 1 زل وا ادصرب چه هةل ندتکرح رب هدلاع هدلاح
 ران لب وح هنلاح ادص كرهدبا ذخا یتاکرج وب قالوق

 فصتو درس قبض قالوف هدندنع راهدآقوخرب

 .قل واتراع ن ردع” ر یقاشمو را یالوق کک
 ند راخ مق ءو هکوب لاح . رونلوا قلت ه

 1 : رگ هنجا نوحا قعاط هالاک یا . ردراع

 7 ینذا یارح ) هدنسهطق رب ڭا هجراخ تمج

E E۴۲ دوا تو  
 .ردراز قالوقوب . ردراو مسج رب فیت د 1

 3 هنن زخ لط هکرونلوب و ر وا

 ۴ اک ندنتمح نش هزاغو غا هاروا . ردنس

  یمجوییاره ثالبط هلتمحوب ۰ راقیح ارج هقشد رب

 . ردقوب طابتراو طالتخا هلا جراخ ندنجگا



Ao E اوج خام 

 لوقوق كرددبا لیکشت یتداوم زسوقوق رگید م
 ردنا اعا « رازوب 1

 فارق دج ا هدزع رزوا مزب ڭرلوقوق

 ن فا توا نا تم یگردل روگ

 تربح راظاو تفد هخدلوا ك كور ردق هب كنم را

 نالب ر دنلوب هدنحا هطوارب . و a دک

 نالوا یراکل نیتمها «ایرتکا كح اقر

 هزولوا ترس هتمولوا كناننا هداضتنو هنت راب اشا
 ندهبناویحو هینان ماسجا نالوا هدکموروح

 یاوه یراشنا هدنجنا اوه راح نفعتم ناةح

 هدیلوت یرلنکل لوس كن كرددبا داسقا بوزوب

 . ردا تاقت

 ۰ تا 3

 ندا لو و دخا یادح 3 م اا هوو امومع



 ۱ اا ۸

 3 یلاق سنآ خب شل وا روک هکرازدبا ل

 هدنجا زلرباح هدنس باس ی كنا

 هرز وا یعوا ارخآ تاک و ترا زاد هاب ع

 Es رلكخج عون ىه و رالب وط ا

 u رعر ردانو ردا فاطتقا ینرلکدتسا
 1 ۱ یر وش

 ۱ هوالع هد وش لوا ندنمر و ماتخ ه هلتسموب

 3 ینوقوت سیب ناناوب هداحرب اینک | هک مد

 ۱ و عفد ییوقوقو .رونلوا تکرح انف نوجا ةللعا

 | رلردما رشن وقوقرب 2۹ هدنجا هطوا نوجا كل كلا

Eos ه وفوف نالو هدنحجا هطوا کرل E 

 ۳ فیر ردت هه . رولوا و هوالع

 ی راه اس ا 2 فخ ا هدتساب كنسلتوق

 لوا باغ ے یل یادلوانط شلوا وح هدناباقم ۱ e E IE ا

 : ۰ ا تولغم ا هد ۹سر ووا نط

 ۱ 3 " ۳ - 5 ۰ دک

 , ردنلع وا كاع ( ماد نوعا كعامفد ی رلرقاف



RK MLL < 
 یراوقوف كراو . ردنا رشت یرازو هجا هدهح 1

 . ردنکیکو ار .ددش هدایز اهو

 اقاطم كماسحا ها ندا لو هزاغ و راخم ۱

 رکا درز . ردیلماقآ هدر لوقو
 هدماسجا الصا وتوق .هلب وا هد راځ وص تو

 كن | ماسجا . زرویدآ داجما ز یا را
 3 رابغ وب . زاغای یشرب هقش ندکمتا رشن یت راغ

 . روس ردنایوا ىح زمگدند وقوف هدر .یسا# 1

 ی و E زمگیدسا دانا هلن
 قالوق . ردقو یسه .ردةلیسو احا ۰ ردهدژا

 عارتخا یوقوق هدنورو یک یکیدانا داخما ییادص

 م هه

 ڭرلوقوق یگچ هم هدا ست هدکنورون یک ینیدلوا

 ا ر علل + كمما كو لإ

 . ردرس4مش ینح هلو

 هدای ز كم ندزب یراهماش ٌءوق هل راناویح ضع

 هدیسل ز كزع راقدساط ندرانو . ردساسحو یلتوقا

 کرک



 ۳ و

 : ايلا وا ةناخاتك ۸۲

 قدعمر : . ضا لا نوت ] هکرد ها ردقلوا راقرو و

 .رلراحوا ندسفتر ,فیفح هدایز كب هدلاح یقیدلوا

 هلو شدا فتسا ۰ شلوق هتیرز وا یر رب
 ۱ یاناق زدن مرجان قغ قرو كن نوآ
 گدرواءلرتس ردقلوا یتساوت كگحوروا .رواس هدا

 ا تاع نایمهلوا لباق یسلروک ها روک غآ
 هگکیدبا روصت . ردشعا لکشت ندرلکسا ددعتم

 یبهدرف یازجایلوقوق زارفاو نالوا هدهجرد تبا
 یت وقوف ا تانسم یاهو ره زد راه
 ندآ را !هیسالا هردارشت هنق ر ط یھ هدنحا هطوارب كل كوس

 كن ام یهدوطوق رار و رولوا حیاشم

 #9 sS لباق كما ردقت ین کلک | ردقە

 رنک سرد یا لیاق یو تینا ا
 i هدلاح :یگیدسا رشن ,یزیتبال عرج قوحر

 را . نمهدبا نزو وزارترب ل ارم ا یتسهاح

 هما اوه ماسجا یلوقوق یگروفاک ندا لوح هزاغو

 ASD DT تا
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 ۸ هدف هرم تح اپم
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 یا رسو تشرفخ هدنلخا د ینرون را نوتوت 4 ةد ترن

 ناولپرب یقبقحوب هکرباگهلوصح ( شرخت )هقلرارحو
 الصا هک هلروک موز نوو . رز و یم ي ىکا

 وشآ هلام وو و ل
 رادهتکس توتلروک وپ ك یهماش وا

 ٠ دوش هنحا كر و یاسا كماسحا

 لصت هدا روا ماسح اوب . زرددا سح ن وقوف ا

 و هر ہد رب e هدا وب ؟ تو

 شرقا 2 اا نااار هانا

 نرو ینگنر اف او ندا نالوخ هدنحا ا
 .ردد دنتماسح 2 نوک كح وک كىو و یر ا

 یک ناک یسهاد ىلا ر رو رک هرذ و یا

 عدا نکل وظ هداب زنده رع ر هسا دا زوا

 ی وضو کلان هد رخ ما راو کوب لات |

 میس کو دیا ترو قا س ۱
 ضع: شلدازوا یک 0 ی ا
 - هحرد یر هد اب هربع رب هکردراو نت ندعم

 یرلفدل زب دلاب. یر ۳۳ زین : ردها هدنتس
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 عزا ی ول دنا تک

e 

 تو ا یر اقدرو وط اک وطرماودلا لع یزو

 هدرزوا مچي قالصا هداروا قارذ كماسحا
 2 تک

 2 < . ردنا رر

 هگمریشود یتارذ یوقوف ز مکی دتیا ت ثح ردقهاروب

  تسورپ لوس و « ىلم و اف ددعم صوصح

 ار رذ ید یاوه_هکردنراع ندراتآ یدادتماو

 . رار ریش ود بوبالپ وط
 ندارد ی رسم ویو همانا تان اب
 هد یادش ددعتمو رولحآ ) چ بصع )

 رالباق یاخاد ثنر و رانو . رااوط بوناق ارد

 ۳ یی داوا قالصبا و صو راط هدایز اهد دل رلا و

 ۱  یتیاداآ نوک ag E افق هدنکوک كروب

 1 دنا لق هس ندا رده یر ۱ یاران 7

 شل نت ی ؛ رولو تیام یمهفیظو
 8 اض «قاجس ايو قوغض نوجا كا٠ .زط

 9 ی ام

 یش ر

 هردنآ س> وقوفا | بو وا وی رد قرف تلط

 ۱ | زراف هنسهقشد ندنآ ردراو یسهصوصح تمدح رب



 2 رودنا یا نایت يعض هکعذنک" ۲

 . كم ۱ لتس یراماج

 2” كماتا نامعتسا اد کو 0

 ۷۹ دف تیر 1
3 
3 

 یورو هل رلباب بولسوق هني رزوا نورو س ۽

 ! قماغاللوف یگلزوک ناردشقص
 i وب و

 وهوفو لو رو

 نوجا اعا یهفطو یتیدلوا ا نورو

 هدنروص ر قحهلوا لوقع یا زفا تربح ةن

 کردن قاحوا تح وکر غوا لکتتو پب
 قرەدقح یراقوب بورگ هجا هدسش سه 1

 دا ریط یر اقو رلکلد . روک یرلتتف

 میس گیدتبا طالتحا هلا نغا ٍكئر وب قرهملراط

 ینا هرفحو نانلوا هی” هرتو .راقح ردق هنسالعا

 هدنلکش قولواّو رادح یاشمو ندا قی رف هیا

 ار هک کر دنا او وو ی لیکو ةاطرب

 ندنف رط راهطق قوچس كب راوقوق هلروصوت و .ردا



Oرا  

 :ba ن ی ما را اک
 زا رب ۰ رارديا لامتسا كل زوگ یلساح كت نوجا
 ۲ ررومیلآ 5 تم ندباذع راادقم رب و ا

 | هکنزوگ ی اماج كت هلبا هی رت هلتروصلوا ین
 ۱ ِ . رارا زو و .رلهسروا نوجا

 ۳ نا هند اجا )رک هن وزوا موزا

 bî یت راز و رووا لاعتسا یلصتموا
 ۳ هسزلوا چو هگما عفد ءكرەديا هرادا وبا

 ۱ . مر و دعت ناباش هراس اح هنسمالوت

 لس اردک كنامز زعدوحو کالو همش

 اع لما لیدر هات و رو
 » .هکدشا فعض ج0 یا و صدد

 د رر یتدشو توق راما نالوا لاغسا
 1 . ردیلعا لیدت هروک هنفضا
 ۲ ضیع هدام نرد هوندا لاا کز رد

 . مرویسک یعزوس كرەديا
 ee کک راستا 1

 . ۰ قفلوا لاعتسا ماج وربآ نوجا ووكر قرهیلوآ



 VV دف ی حیا

 تمدضخ ردق ملا غاص ا ما لوص هکمرونالک

 « روما لامس هدن نیکی ا واتم کنوح . . روما

 روس ردا تکرح هدهحرد یواسم هدیتسکا]

 دک مرەدا ن ۳ رج رد هّمْس رازوگ نکل ۱

 ؟ یوم تکرحو تمدخ وام ٩ ید

 یوا رعد و روانا ےک |
 رب كنهآ مه . هنفلوا عال صا هکزروغوط هل رازوگ

 دا رلزوکو + توب الاصا . ردجناتحم هکلروک هلاح
 قرهقاب هدلاح کنج ل یارجا یسر رکاب

 شاوب ۰ شاوب . زردبا نظ یکیدروگ هدکنسکیا
 كلوب . روشلاق اهد زوگ نایما لمع یارجا وا

 دوخای ني رود ندنرگید نی هتوک ندزوگرب مدآنوجما
 . رولسهلوا ناب هنوک هدناحرد فلاح ندنسکیآ یه

 ردقهن یلامتسا كلزوکت قو ینیدلوا جاتح رازوک

 .ینآ هدردق ییدلوا موزل .هسا وا هجرد هن ؛عفان

 هوس و . رداش هحرداوا ضم ردقلوا قعاللوق

 قوجرب ۰ مرهدیا فسأت قوح كم نوجما لاعتسا
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 O»for4 ( E E ) ۰ دروفسقوا ۱

 ودنجا رب روا هملاطم بایرا شب یعرکی زوب هروگ
 ۶ رد شغل یک یا زوتوا التم هرصا  فعض

 یتیدنلوان س> یعوزل كسشر .تسدم هر وئلوا رکشت

 = داخلا هکر واسهلد ۰ رو دنا داجشا ینآ یک
 ٤ راز وک ندهملاطم ۰ ضرفلاب < لر . رد را

 1 راک وب هت رزوا Aaa E یتعخ
 ِ ردعفلوا داحما كلز زوک كر هل دا ۳ هزاح

Fi E RO EEماج ك  
 زوجت توک رولو مدیرکف یتیداوا وا ل

 ۱ ؟ رو

 کی یگیدلر ؟ فنا ۱ یا

 , اصوصخ .تقو یگیدادیا باختنا ماج یفیداوا جاتح
 ءمان لامتسا ماج رب نوجا یزوگر بره ناسنا
 ۱ ید امر دنا تاق نقی

 اوام هدیع زوگ یکیا نب هکروایهوا لص ےس
 ۶ نوسشو هدهجردرب هدیسیکیا هدلاح مکیدتالاقتسا



۱ ِ ۰ 1 El 

Vo هو ہرے ا ۱ 7 1 

 كا ابو بادحم لا یسب ىلتوقر لا وسمون يجرب
 یگچهدبا هزع رظن كتعنص راوموت وب . ردن رعقم

 . ردساحرد كن هناعا

 ا اا
 ۰ راربد زاغو یثر چ نقاشا نو اوت

 وضو رب کروانا كطاد کلو لا
 غد وا دیک و ؟ هدر دقت یگیدما تبافک

 رو ا مزلا كب E و

 ندزا داحا یاحو [نوفاب هژور] : هعدنک یدن

 . مرەديا لاوس هد ..؟ قدروساب هب ا ل لوا

 O La E له

 رلشا هجا ضم و .هعلاطم . یدا راو یرلجاتحا

 تمدضخ هدایز كب هدس ر یندادعا لر تم نوک

 «هدرلرمش هلراب وک كل هتسخوب ريدا تقد . رویا

 ؟ رده واسم هدزاحصوقو رالاغ ۰ هلرلجتح و راحت

 نالعا هلتنط ز وبا ٌر ر( ۵ ) راو وسوم -

 ی تم هدنشا یراق نماگنا كم نوا یو

 ا رک سا رک یک نوا ی 1 هی



 ج كل هر ندنهش 1. ردب دنناباحما كل

 ثلل هتسخو ۷ هدنزوگ کیا كنالواراحود 3

 < ردرنک |كب یسکع بولوپ عوقو دان یتیدوا امرفمکح
 1 کد رصا رم ضف ندن ز وکر SS رامدا ص عل

 ٣ 2 ردا یعوقو كنو رولوا رصلادیدم ندن

 اشا یک ر اوا E هلاددم

 ع کنت هاماع هدن د کل لز یرالکش تم را

 | كعورلبا ید روک . وی كجا عا ییاط> وب

 | ماج نوجما كنو . روم ال تور دو
 راماح ب دح هر هتوک ۔ ردشف وب یسهراح لاما

 ی تا

۳ 

 لمم لّوا ندزلوا لصاو ه زوک ینا هکژرب رب و

 . نوسر دنا ر
 [نکزرنز ور راماحت رعقم ه ٠ هرلنلوا تصلادنم

 ادا ردا ا ی یکعغ شان تن

 E ق e کر ردشافازوا

  یراضم «رولوا ناتو زا اهد یراضم . ردراو

 فاتت راماجرقمو بادح نوجا 2 .قوح اهد
 3 :.ردعشوا مه هناحرد



 ۷۳ دک غ کاب

 یتیدلوا هن ۰ كناسا نالوا ثعاب هنالاح یک كلب

 ۳ نا

 هینیهوقوا ىزا نالوا رثاد «هیلصا رصانع - |
 اک 2 زاید + یک رت هاتون یار شا

 ءدابز كم یغنآ زوک رانا هروک ندنیش کا دکرولتد
 . ردب"دم زا كب راس هزوگ ت ردفا روا

 هدهاشم و « مدشفشیا 9 هاب و هدنن س

 بادحم كب مه یرازوگ الرصبلاریصق ضعب مگیدنبا
 . یدا شمالرف یراشیدّو قالراب هدم

 هنوک ضمب نکل هردضوط هک ضع ود
 اع الصا یراق ا روک هکردرگبقمآ تقد هدراش

 دیلوت ینلانف قلوا نیب هنوک ءرلیش قوج رب ۰ ردلکد
 ندنسلوا بدح قوح دوخایو زا اهد كنا . رد

 كت دح كس رولب مسج نالوایسهحراب ممم ڭا و

 . ردرا و ینارئات اهد كنسلوا ناصم ابو هدابز

 ااو ,هینلک هنفلهتسخب قلوا (رصیلادیدم)

 هوامتخاو نکا اع طرف . رداتاشن ندباسا



 ...ایطلا وا هنااتک ۷۴

 CC من رزوآ شت یا فتا
 1 ؟ ردملکد تقد نایاش هراجاغآ .كلاش

 a وک نال شالا ۲ ندزگبراتحصا و

 كما توقد هناشا شعوا روس 1 ك دوخاب

 و | رب وس هدهحرد تافکو لر زاب رک كحوس

 ردق ین دلوا نکعو كما جج ر یتموقوا یرلب زاب

 ینیدلوا شاو كلا تقد هغموقوا هداض یببط

 راکت قالر راب هدنگوا یرظن و ندقموفوا هدلاح

 3 رولا كما ا ندقمر دنلوب

 e كن ۰ هرس ید ! ردقو و « توا س

 |: رواق یبج قعالک 1 یتلاتف كنلاعتسا كلزوک
 ا وب هاوا لک رغ تیر ءا رازوک < س

 روا هروک لزوک ندقازوا قجن ۲ ییاشا یرایضعب
 ۴ ا یاد را

 رد (ناب هنوک) (رصیلایصق ) هدهرلنوت رو

  یرال مظتنم ۰ بترم یدنک .مرهدیا اجر دس
 ازوک نده و ندقا زوا قم یز لر کا



 3 دفع |

 VY ۹ ! نه يخاف

 مهسزها هعل اطم 8 «مرلبا هعلاطم ندا ماتم نا

 ۱ ۰ مروبوا جوک كی
 راز ودنا لاا رشا رون وا کک خ

 قودح دوخاب ندزکگ دما کرا هج رد ثاقک

 ضع ینآ ؛وشوا . دیا تاشت ندزگسفیدویوا
 هدونش را نوک همانا تاج تیوعد راهور

 ۱ زدیک اقا

 یرل-شا فدا راب ۵م ردنا نو نکآ

 0 ؟:تفو ییدل وا

 یراشاوا زر هلروصو «كلروسداععا اب
e 1 2 ّ 

 مه هل یس ایل هدهعحرد طا رقا ردنا داد

 هن هی زيا رفآ هدیه «رووآزرفم زا کیر

 ببر رول یلهتسخوپ
 افشا کیا خج هلوا لماع هل ا

 ضاس یزگیرازوک .ردسق یتیدلوا نکم -
 هظفاح ندکلا فطع: هتمرزوا رلکنر یر



  Veايضا وا هناا 

E; تقو یی دلوا لوغشم هللا یر راب.« یش دزاب 

 رلکب ین "6 هعلاشاش یر روع رار > نوجا :

 ك هام نکل . ررلگد یتر.چاو

 قد هنایشا شهاف وا ریون هلبشال دوخاب .ثاحوگ

 تایم ڭا لصا ها. وعاوا والا. یانع ها |
 مقوا ین زد زاب لا ااا دو نالوا افق |

 او در ) نی اا زی

 رولبب هلوا میاض رصب تّوق هدهلبا تایرح قاطرب .
 حابص ؛قرهشب لاج هللاراص نص .ماشقا :

 یتساوه وبا نبراتعایس لزوگ ثاحاصو ققق |
 طدتدزا دی ردانف كب كا عياض

 هدو لانا -یمزفوآ دتا قات یاد هر

 دنلوب هدتیعضو رب قفا دوجو هکنوج .رداق كن
 ماقتسارب عوطم «رولوا كرو لماع نيب تقو 4

 زاما بس ورو 3

 اا کک یزکتاملاطم نانو ےک

 + متسا كملوس ینوش طقف ء مرهدما یت یزکیوفع
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 ۹7 دین تمام 1

 لکثت هدنسهقرآ كروكر .. ردشفلث تروض هدهققد
 : 3 7 یر عوضوم راقا ت ندا

 یغناشآ شان یایشا .یدا هسلوا بو رک ا

 تلط ثكشدنص یارغوطوف کنوج . كدا درگ

 فاخر هدنرزوا ماج زسالج نالو ةد تنساب

 شاب هدد ڭزوك هدروص .یک یگیدشا لکسشت
 ده مسرت یاش

 وا لکد زە زوگ نروک- هدلاحوب تین

 هک هعط نکا کرد نعول :ودقلواوب تب
 یو مالغاصردقهن تال ارگید هسالطعم «جولفم

 هدشسد ازوک .تروص هسیتسا و نوسلوا هسزووا

 ردکعد شلوا باغ رظن هنب :نوستا لکشت

 هاد لجن هرزوگ هار كم یدک لا

 اناد رازوک .زکسرولیب هیالک | یغیدلوا مزال كلديا
5 2 
 هسزغاواهدعاسمو زلرب و تحار هرانا كرهلب دیالوغشم

 را5 ن دک لک تمد چ نلرارقفوج دج وج دیا

 دوخاب ا هعلاطم مدآ ؛ردکچرکوب 7



OND CNN 
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13 
 لس
 وادی چ

Eنوا اس كنا ضوطوف الاعا ك  

 بدم هدنجا ورو وب کردن هجو ۳

e ۱ڭنطو ۰ ییهرهج نالب روگ «ماجوب . رونلوب  
 مز هدنرزوا ماح ر زسالج نانلو هد قرط هقرا

 ا لکشَتَو

 نانو قاعم هدننهفرا شک

 ها ار >ا یتسهفظو كماحوش تلا یاهم

 جن راحا كن هکش هقط 0 هدس د اک لو

 3 دیا لکت هدلح

۳ 

EE 2 ۱ هکرمدب ید ۽ یالشال او 

 E رویدنآ ل اه هن ندآ س 3۹ ناتو

 عاد: رات هیرص بصع هد نا
 1 دادعا ردیآتمدخ هنعوقو ساستحار هز هلاقسا

 و هرکص :لکمت هدنسرک ك زوکك روس .ردتار

 ۱۳ دا کت SLRS رمعفا



 ۷ دف دو تم تی ابی 1

 اکب رک یک درب زا لفرط یا نەر لقا

 گان نرگ ها رک یر ی لدا هطاحا

 كرلاض قالراب ك « یت حو همنا دید ین ا

 .. ردیا تمدخ کیا )ترین اه: هنتم رک یر

 زوک ناو هدنف رط یوا 0 .یضوح

 ره ۱2: . راز یفازوک فانشوا اعاد یر
 نوسنلوا ها زونلوا ظااو کیر هلبسرب . یگناه
 اب دازم قیهاقس یا ی زااب زوک ..رافا هلن
 St نانو عوضوم هدتسهب وار لحادث ها زوگ

 . رولوا لخااد هما نوروب كره ندلانقر
 لصاح یفاک ر ay هد س هدنفح ا

 لمع یارحا لصن شن | | رصتخ ه دو دیش . یدلو

 5 قوت همش . زر دیا هدعاسم لق ۲ ی

 .ردزگسشمربدآآ یرکتسر هلرهدیک هبیغاضوطوفر

 یک یرو ك>وکحح ۳ هنگ وآ هدلاح وا س



Okایضنا وبا دنا تک  

 راوط نکششو شمراف یک ه روط لوط ۳

 ۳ اف ادعام ندقدلو ا ا هظفاح هدنتلآ ریس ر

 0 ب هنسلا یعاح تا چرا نالرند یغآ

 1 را تنور اوایل دل ناو رد

E1 ردنس ؟ هطوا رب + هر روس و اخ!د  

 ۱ لکد كلدر یکی زوک رامدآ قوجرب نوجما نو
 و . رتردنا مکح هرزوا قوا کل هایسر قم

 لب فافش «قالراب هکر وا هدنسهفرا هل لد

 . رونلوب ( یرّولب مسج ) مس
 : !ام وب گردولوط هللا میام رب

 شاوروا a وازوا باروح هجا العا یبد

 + ردشفشود لا کدر .شعا لک ندا
 1 و هکش هقط » اکو

 :اصو طفح ردق ه لار ك زاب هیت

 هدنجا ی روقح روا ا دوو وا وا

 ا زوک یییراوت كلا كر هلورابا یکی تایر
 واتم هنس رزوا كل او و شا رد ندکعت

 ۱ . ردشم رز و هگلوکر اشخم



 1٥ طا ثح ایم ۱

 كرك ا هلک کیا رب هوا هزس a وزرا
 لص یا رجا ناسا یتدلوا شغلوا 'قاخ لصاا
 . مهیلوس ی کی دا

  Eمرەدىا کشت 1

 ناک هک ترزرک همطق ر ی
 ودشفلقاص هدننجا هر چر یک هرانم هنوتب نوت
 زوک » ماوملا نبو « نالا رادم جام » : : کوب
 شما لکشت هقرب اک | هللا . رلرید « یروقیج
 : . ردشلوا زادنا هباس راشاقو

 9 ی ی
 رلاض قالراب . ردفاقش فرط نالند ۳
 هنماح تعاس ر فرط وش. ردرویج هک دو[

 2 نیلا ا 1 سدان ثلف رطظ . رولس ها دهرکب

۱ 

 د یک كیلدرب رودم و ۳ ۷ . ردب را

e |رونو «هضرق هقط»  

 E نالوا هبع کو و

 7 EE کد نوجا كما ماود هزعانس



  Eوا هناحاتک ااضیا 

 مرا میلست همامت لب
 ا وتو لام دا قوح ر قو ىم اق

 اد ندنکلازوکلسباض هن .ندتفاطل قا
 روک ندنای نیزسقمهیناط ینیراتسود . رولیمدا
 1 ونک وا یرلز ک هکنوح

E 

 هرظنملاع ثتییط . مرویک نزسکمروگ یعابحا :|
 مای لتاطو فلفل لا . مدلوا مور ندنز
 د یونی را شات یاو شام

 مسوبحو دودج هدنشا مالاغتشاو .

 ا زان یک زوک ربا رب هلغ هدزس یدین یا س
 ۳3[ 4 نوا هنتساو :تفد ند ق وجا تل آ رب زروع
 7 اب رگسردبا قیدصت یفیدلوا

 ۱ ؟ راو یمهمش بس

Tar ZI 0 7 E 

 انکم ؛رلر دراج ردقهب ران اسنازڭىقاب کلا هد

 هدلاح یرلکدتیا رب دقت یه روك ىک مب و لوس
 ىا

 ر :رردبا لاھتسا هدنروصر كج هلل د هب ادق كب



 و هتم ھام

 یهدنلخاد ندیرافارباب یفوقوقو قالر را در اکعج

 ینیراقدلوا.یلءافو رادتیف اهد كناقولح كج و
 ندیاهطاحا یرادو . ٩ ا رگبزشا ملیت مللس ر ه درس قن

 وکو یشرب هقش ,ندتشز رب راف ار اب نواب

 کل ۹ ندیراقا را لس شا هدر زوا ها ران 1

 اهد و المر ' ناما هدای ز اهد فرط یکیاوب نالوا

 زا ی رام نانو هکنوح .ردتلاب نتیمهاا

 هوم مس

 ! هوا یک

 الز وک .یلماج دك ب س = تقر س ۰ هعلاطم

 ناشنلد كا . لمزال كا. كرلزوك 1: مزن ع

 ؟ زگسیم روینشود یتغیدلوا تل آر
 ۰ ردوو همش الصا ه درون س

 « زمگلکی هدا مکح هنناول او لکش كماسجا

 كتعسط «زمکلکلبا نام ىب رق «ییدمب كن هفاسم

 داموا تانک ادرک ندا وطنم شط
 .؟ردیکد هدنسههاس رظن زغلقطوا دنلتم ندنسهسفو



a E RS Eتن  

 ر اک رادقم رب ندز و نالوا

 ..یداوا لصاو ز زون یف احر.قرهژاب هنحاص هاب

 Eu هرگص تدمر : یدلزون یرلکحچ ناوک
 1 ۱ .تیاهنآ :یاطقاودلاردا ی

 دعا لنوسسژهدرابرب : یب اهد هتشا

 نعداراو یحاغآقتسف ینالماش یا وضع کلا -
 ۱ . یدروعا لصاح هوم طقف زوشکح# هن نھ

 ا بقوا قالوا مخا دبیر !راهرکدر+ تفل
 یدو هرزوا كلك هلوصح هونیم هدجاغآ یلاع
 ۱ ؛هنمربدشارآ یتسهجوم باسا شن هبیرغوب ۰ یدروک

 e a ت ا
 ضا غروبناسکول نالو هدراوح یسهحاب

 یحاغا قتسفر نیما رام لماح یرک ذن وضع

 هطساولات تحت سود کیدالک | یدنرکوا ین دلو

 زمان هکروللنشالف ۲ ین ب هنودواک زور عاف

 هقشد ندنرلکدروک كلاع نوتب هدنجما رلکجچ



 3 “أ دینف هرصتج مایه 1 : 3 1
 فا و یوگا هشت و گل یراکیچ

 وضع كزون زمگیدابوس یغیدلوا رادم هناسانت كتاب
 ؟ رویدا هدمعرد مک یلق هشت وضع ندرب

 ردا لق هدر ز وا یرلداق راک روو ا |

 هدنرزوا ا وضع نایاکب ین | هر ضوط زی

 الت منا رک لب وجعفر رب چات فا بقول

 د م تا وا یا

 وضع رولگ هلبا ونعم قوس رب كجوبوب . روناپاق
 . ردبا مارآ هدنرزوا چچ نالوا لماش,ینیان

 كالا : ماا لطاهسغو وزش رکا

 ي دات ییا ر گلا دسفر
 .راحا كچ یحاغآ امرخ رب كحوک كم ندنیو

 یی هتوزع رب کنوچ ."یدزمرب و هوسیم ظقف
 E یربک دنوضع زگلا .یدشلوا موکح هخلراکب

 یورو ون دخ لوا هسا یف مای کا
 قو ناو اب نالوا كلام هدنحاغا امرخ یجرب

 ا یا ا کا



 - ایضلاوبا دن احگاتک ی

 هایم ها ندنرلکیدنک رلکچ هسک كاجو کوا

 ء زوب نالید ( علط )و نالوا رادم هنلساس

 تقولوا . ردا حالا ه ای شود هم رزوا یا

 ن ندهظفحم ندا لصاح هرغو نارا ق شاو شاو

 1 : رولک ود بولوص یسه ادعام

 39 ی ونک لو نادنمزا . لک ی نایک" دنوم
 ۱ نوجا كما: لکشت رامخت هکر کیدا: تقدو زکی راب وق

 ۱۳ داق ی٥ "دام یرلقدلوا ح جاتح هفلا ندرلنآ

 أ ج وا ندا لضاح هرگ و هظطذح

 1 اوا هدنرل هنس هرزوا تموم رلکجچ

 ۴ نسب كتانا + ردبشمهما یک د وقت
 ۱ یواح :یړل رک ذی وضع گلاب هکر د زا و ی رلک چچ
 7 ان ای ردکلام هشنأت رکنا هسا ئ زافاط رب و
 EE كجاغآرب وات ۹ رونلوب هدیرز وا نادف رب

 | ثجافآ رب نکل ۰ رووا فداصت هدنرزوا یرالاد

 ۲ تفو یراقدنلوب .كلام.هریکذن وضع رکاب یراکهچ

 كم رگید رب ندچاغآ عونوپ هنب هکردبالوا نیما



 ۹ ده وتو گم ۱

 قاچ هسا روتلوا افتکا لبا .فیرعت یرلکدشا
 قالرالا نان ۰ رولوا شعناط قرهلواصقا كى

 یقابلمع :ىلاع لا .. رد زسموزل لا یعاسقا .فطاو

 هدسناخاد كنهناشآ فطلو یراوضع ندا ارجا

 . ردلمارآ

 . ثالباّو ناقبح هجراخ ندنسهننسكکهچ اضم

 وضع ) وب . زگیدبا رظنرب هزفجشاص نالوا هجا یک
 نلتیناخاو جا اعا مق ) اي ا

 نوزوا هنا شمراف بوشش هد الخاد كچ

 هوای ترار رار نک اود
 .رونلوب مخ ا زلت

 گد نداد لک دی وع افازطا كلاب وع
 هدنرادجوا هکردسشل وا حح رازفجماسص هنيا ماطر
 قاط رب ولوط هلرازوت هروگ هسنگنر ك راکچچ یراجما

 او اقا ( تابنلاهفشح ) رلهسک كجوخوک»
 ماتسقا .كکضچ دک وضع و تیات وضع

 تقو یگیدلکینامز «راردفرظ یسقاتم ..ردسهلصا



E ایضلا وبا" ناما تك r 

 2 هردو مال ترا یک
 E یزافا ربا فطل وا كج 9 مد یاس" 2

 و « ردعجر شا لکذت .ندرلوضع درفنم

 ۱ +یلکند فیطاوا « اهب وا . راوگیراقوچرب هغ رمتو
 انچ هدعسجوا هرکس ندقدلوا راقارباب .یلهحار
 N لب وفا
 e كج گا : ردبلقح نواس ردق یمدلوا

 ا روس یراظنا .تشزر فطل ندنفرط

 ۱ نواب هسرونلواقات هدتفارطر مس نوجا دیذلت

 ازش هدینانابن قوخ رب هکرارولم هدما جاتتتسا ندنوب

 ۱ ۲ اشیا ندکلکهچ ۱

 : قالرا لک نونس زمگچ هدنا عده هرس

 را تداق هدراکچچ . ردلکد یلوقوق فیطاو یلقاراب

 ا نامر نھی فاخذ دس ےب رھ
 1 زامهلوا هدهحرد

 ا ءدنتس كهچ كاع نکا « لهلیوس یرغوط



 ov هک یار أ

 هدهسا شا رط ییادوط هدهزا ومو ی دا

 ڭكطناور گا نابلعاب ه کک یادوحوم < نظا

 ۱ .ررلکد :زامهللوادع تلسر هگما جاتسا یشدغلرتا

 رد طو سم هنابا وح تابح «تاناس تابح

 نیک تاعچر

 قالرا كا, ءا ررظن ملا .فیلمل لا ارایش ضعي
 . رلرد یعج كعوتوا هتالوا

 قلواربعتر هداس لا ؛یعبطلا هرابش ند قوت

 . رگسربد « ۰ زانو فیطل یک كج هرزوا

 یگچهیلبوسس كناتلراش وب هرکص ندر زوسوب
 اج لوس »بد رولک قوغص ردقه ودر
 مانو كاا. و فخ نیش کک هح

 تمدر طوب ص هقاسر مسج ےک یک 1

 « رداضعا ماطرب هدنجا راقاریاپ

 هکنوج .مرویخا باضتا فی رعترب یصوصخاهد



 ,Ez , يضصلاوا هناا ۳

 حر نا ینارشح « نداروا ؛ رک هنیدوجو
 | هزئدوحو ا ندابالشا ددعتم یلصاح «هتدوجو

 8 ا نوناقاصیوب راقوب رب a .رولوا لقتنم

 ۱۳ ماند Gg) EE زرو
 E اتان هلا تاناویح-هک رویلیروک یدما . زروسدما
 1 يترا هدا راوی ر تک

 ا یا شم کل
 ا .ردجوگك ییدصت نوش داوا یواسم دنا یافت

 ا یا وب تناسب
 دفن ا یرهیک ت ابو ت وبا وو

 ۲2+ هاب و طیف ریا لاو رضا م

E۱ . زامهالوا جاتنتسا گنده -ینوف  

 ۲ تاون هدن نام و هما هک الا نوجا 4

  هدیرلابشا gE 2 هدم روت مزال

 ۱ . ردیا اضتقا یتسلوا رب كن هنایح 0

 ۳ قر دا حد دق ۶و 4 جم



a 100 دو قاب  

 هیجوت ینرامجو هرص یسهقرا كاشنوگ نوک نوت |
 راد شلز کنی طظ رک یرلکدتاا

 هدقد لوا هساقم ییاوح لا یاس سقفس

 هکمشا لاکا ین رلناصق شل 92 E کیا و

 شانس یاوه و ینیداژا هر یش کیا صوصحم

 هتطبار ر ناباغا زیسق تاتاب یک تانا وح

 : زولب روک یز دنلوب
 گج قا كرددا نف ناوبح ره هک ردمولعم

 اما تکا 2 . زدبا لاخدا یناوه هنجمآ یرل

 رع روس . رافای ینوت رافكناف هضوم الوم یبذلوا
 قربان نون راق هکر دنا لم یا رجا یک یاجوا رب

 هسادغ داوم . اک ترار حر هدة رد ۲۰

 رد راو هرلنآ +رلبا افا یتسهفظو تاقورحم

 25 "ةفاک یون راق

 ری رادوجو مز داوم یک توا یگیش رانو وف
 اوا نیا ادو ی هلاخ تا هد
 كتارشح ندا یدتفت هلکن | یسهیلصا داوم



 .E :ناتطا لازا راک رمسقک
 م الا نددوحو

 < شوسح هداب از ك نفرت كاض تانا

 قوس > اك ندننارف 4 اشهالسو لتاط نو

 سود هنحا روقح رب ناشز اض . رولوا دفتسم

 در هطقن یه هکردبا دوت نادف رب من نانایلفو

 LS هراقحوح شلوص ۰ شهرا رص ۰ فعح راح

 339 ید رز وفنوتس 3 زارااضتانن لقل هتسخ وب

 e SF ااف افا
2 

 1 ۱ ردا شحم توفو تح «كنر

 yT اض ندفرط ر زکلای یکیچچ یسقاس را

 < وک كنا اسناد :كنادف کیدا عضو هلحم رب

 1 . زکسکج هروک- ینغیدنا زوا تب هفرط
 نوک ایا یک هراس چی)5 شوک

 1 دا و قلب ام هشب رزوآ رلنادف ناقاب

 ا هه یا



 a رپ رام سام 3

 . راقار راب وا هن یرلەجک ن قلا > دنا اوس هدتحآ
 ین شرت کر هر تاغ و نوت

 ضماح ق رەلا || ینهضوحادلوم نداوه یک تاناویح

 7 . ررز و نو راه

 نالوا ليش .ینب كم صوصخاب شف
 . ردزناح یلاعفا .صوصخم هه. لراقا پای «ماسقا

 براج ما ددعتم یا دلوا ققح كالاعفا و

 . ردشلراقح هادیم ها

 سبح یوبراق ضماحو شارب وچ هایض یو
 ضماج قرهبایق ینادف هلبا وروا ماج رب یجدیا
 ردرلشما تابلا هلسملوا باغ كنوراف

 یک دا نسح نآوه ۰ قرهلوا ی نکعر 4

 زدم ن درا وحش ها رز جن ونروا ماح نالوا

 تے و نو راق ضماح رکلاب هدا روا فا

 یاوه زو گیرتا نیت «ی راوئوف كج كرانادق

 بس «رابا راهظا ینو راق ضماح, ندیا داسفا
 فیذخ عوقولارینک نابم لب روگ دیلوا هراظن یناشنمو



 فا دهن ۰

 2 «رلشاب و هدنحا یرلارحم كن | زا

 :+p تاس توول وا . زولو اعووشن «واغوطع اب یو

 یو یرا نغآ كاا ناقاراب .. ردنا سفت ند
۹ ۱ 
 . ردهدنماقم یرلرگح

 >ر 4 7

  ردرا و عونس رب لوس هدنکرتو هن كعاراب

 شنلوا طبر هلا قاس كنحوک رب قاری امومع

 i اش رد شما لک ندی ر .ی و

 ۲ ۰ رولوا نوزواو هاو فیض اضم و شينو
 نک تسکین قوح زا.دوخ اب ژودای یزاراک

 واک د هماعس هزگیدکب یدو یتا راقا ربا

erغزو نالوا هحوستم هغار ر وط هلا ناد  

 یگلبا هکود سو یو هارو کما

 .ردرا نخ رانوب وک ؟کج هزوک رام رای هجراکم ا

  یالادلوم نانلو ندنناک م اوه راقاراب با هطسا ووب

 ۱7 7 توام تفت

 . ردبآ حفد یهضوا دا وم و حب

 ئات كااض Ta ا هلروص وب رادا راب

 ,یدوه كن هنابض تاع اش صوصخ | یع و هد ۴



 ۱ هشف ردع ثحابم

 2 هدزعراجاغآ اط رب یک + نالفا ۰ ورس < ماخ 3
 تزقوب واق وغض , یرانون .. رازدلش یاد هک, ردرا 3

 هزار شرم ار او هری ارز نام ا
 . ردقو ینامز یسع"ود

 ر سیب مهر وی زلف سام ات نیا
 ةهفیظو یتدوقفم < یظاقا كنابح یتدوجوم كران ۲
 . رومدبا تراشا یتایطمت كنهنابحا

 :مرینک اتم رب هداروب نوا قلوا حخاو اه...
 چ یف وا تقوا یک دتا واتا ایا وه وا
 رگا : زوشل غا سقم و نالوج هنس يافا

 و كحهدا باغ یایسخ اب و نشت

 . رولاقلطعم تکرحیباوب كلهسا رش ود هنا یانغیاب

 ست رد رادان اهو شفت همر نکل
 روا اا اا ن تانح

 2.ردلبلد رب یحراخ هنس كبابام هدراقا راب

 ا اف یکی هم او

 .هدنفر دناب وا ندنسوم وا نوزواو .قنعوا تاس



E ايضا وبا هنااتک ٠ PI 

 راه ٌلوص ریا هظفاحم ین زانو 1 3
  8 2ج اغآ یسعشود كراقاراب راب نفخ ,تفاطاز

  ۱ردرتا نم ۱:هسزالتقا چ هساکد یمولوا . 3

 ,قالبح ر ضرا هدنگند-شود راقا ربا ت ۰

 . هومجر رو ر رابحاغآ ِ دونیروک یک نشه وص

 4آ 4 ردراشملاط هنحما :یلنفداب رب "ةققح 3

 3 - وب ون یرلن | یراونا .یجشنرب نشنوگ راہ كلبا
 . زرازوف ندیش

 اتیا ی تلح تیلاعف قوغص « شاوب «شاوب

 الصا هلاوص یجیلسب ناکوک . رالق طنش هلا
 ورق هلتروص جاقرب تاب ٌةراصع + ملدا عایشا

 ندرفش از لا یی دنلوب زالوا جاغ ایک .روشال
 ۱ . ردلگد یشر هدایز اهد

 قارا هزات مولا لعد راخاغآ ءدهراح كلام

 اب دراو وا کوج ر ر دشا رادو * نکو

 ا ایم دی نک د
 ,ردقوب هدرا نالوا « یتقفاطا ء لگد هزات < ینواص



 1۹ هلو ا ایم

 ع رک یا -ترازخرب ندا تاز ب
 < س هک هسرولوا زکلاپ ترارحت هکردوب نایلوا مولعم
 . لوف صوصحم هگعروا یراتحادف ران وا 3

 هراف یتیقح نوجا قلا تارح راونروا ماج یرافدن
 فور نگر او" هنا اش اوا :تزارخ راه 0
 . رولاق هداروا هلنسمرک ةنلخاد قارب وطو راتادف

 سس

۱ 

۱ 

 راقاړپ ا
 ردق هدنگب شود راقار اب هدن ودنا برق شق

 یرااگوک نوتب . رولگ هلوصح هرظنم رب نیزح
 دارت یضرا تاک ةقرقح . رابا البتسا زدکر یتیم
 نورارص یراسالللش كرااغآ .روتلوانط روتا

 هلزوک هدرلناسنا تقو یتیدراص یضراو یی
 . رارواکح هنشاب یرلقاجوا قره راس

 راز ولوا وقح ندناسح هر ندر رلفا راي

 لا ندنرلکالیس وب وق لا رایدا لی ران | هلو
 ییتاط لرلکئر هلیسهرص ردق هب زلقلب راض صلاخ



 ۳ ۰. وک تاجا

 اره چ راماح یلایو هک ردمولعم ۷ راو لاخر

 ام ضرفلاب... رازفار هگمک .هدکنر هتشندنگنر
 .bi ازمروک یراق شل ندزلاض نام راماح

 عضو ماج ین ب یدکی رو تن هتسنقرآ تام
 3 وک ےک زیدما

 کت زوق یحشرتر هنسهقرآ كماخ ام جوف

 اردا تھام هل تط هقلئاضا یان ماج
 [ دفا نيج فافش یا 7 رنا اض

 _ كماچ یزمرقرب دوخای ۰ رولگ هلوصح یقاکارقرب
 . تاعاعش هننب کیدا .عضو ماج لیسشارپ هنسهقرآ

 ضع تازجموب .ردکج هلگهلوضح تالو كج هيم هك
 ین یدیباهاس ترازخب نوا هک نوا ما آر
 | تر روت لوح, هالات نکلر روستا
 زی كجمداردق ینو . ردنارخ نادقف لگد
 ۰ . ردقح هلوا ورتمومر  لکد

 . اهد لح ب خوب یگیدتسا ضرع ة]راماح

 | یک یکی ا ست لهدا دهغو طبس راي



 ۷ ۲ هم اه اه

 هان تاعاعش نشود هلبا یوم خر

 فرح و لئام تاعامش ىح ر و ترا رح دودا

 ف ا رول وا یئدشو یلتوق اهد ندا

 یاعاحش هدنعولط .نعنوک نرد تامل قوت مدار

 هدروص فیض ك هز تفو دچا روس ضا

 یگیدلسکوب و . ردزآ كد یترارحو اض . رولوا لصاو"

 د زا ی ی

 شی ی یک یو یک ی ی

 سس سس سم

 نوجا یگیدشود قرلوا فا هدایز اهد هدتسن

 هدنش دلشاب هورغ هو . ردنا دناز اضو ترارح

 . رابا ,نصقاتب :شاوب .شاوپ ||
 ةا یتلفوحق رافال ادا امام تا

 یراکدک ۰ اگوب ۰ ردلکد لقتسم بیس هتتالو |
 كما هوالع یخد ینذوفن رثأت كنهئاوه تاقط

 تة بتلست_ یم زف فا کک کر |
 . رولوا فک

Eنوش كره ندنجا اوه ترارح  

 اا ترس ییا ب جک کاک نوت |

 هدگرلایضیک یلایخ ثانهج و هدام نالوا ا

is ی و SiS 



 اصلا وبا ةناضاتك مچ
 و 1

 تارارح . رز و ین گاف ی دل وا یک یرلهطو

 .ردیا ضرع یرلهطو كسکوب اض یزاهط یا

 ا تسک و هجا او یدلرع ظم هطون نياق كا

 اض هبا ترارح . رلیا ناس ینایض یی رد شاھ

 ندنالوا هدر هام ادص هلا اض هطبار نالوا هدننس

 . ردلساسا و ب رگ هدانر قوح اهد

۱ oe: 

 یو هسلاقم هساض درج هلا هسوص هرج

 انو E رونو رات اشم ددعام هدن رهام تقو

 . ردراع ندتماشم رب قح 1

 ى ار لش لصالا فاتخم هدنراههام ادص هلا اض
 ي يد

 e u اض هللا ترارح هسراو یرلتماشم

 ۱ . ردلصالا كرتشم هدهسلکد
 1 دام نالوا ساسا و لصا كنرارح .یدناه

 ۲ تاسانم ددعتم نالواهدیراهنام اض هلسهزج* هجو

 1 : مدیا تاناو ناعت یتطاع

 مه « یسایض مه هدنارب هزب سمت تاعاعش

 ! تزارخ هکرویلوا كعد . رو لوا لصاو هلا یرا رح

 1 وام ها لا



 1 e دک ثحایه

 نابع ك ب رکا هدلاح ینندمهل وا فرا

Ha : 

 رب ی «لکد یعونت ك رلکنر کل
 كو .ردفاک سابقمر هراز < هحرد هام

 ندا رومظ را

 و وق

 قیجا

۷ 
۱ 

 صلاخ 1 یکنرزارگ |

 ور وف |

۱ e 

 ؛یدوف ty E E رانا

  یسهجرد ِتبارقرب هدنرهنایم ایض هلا ترارح وب
 یسهرص نا ولا زج زی دتبا فل رعآ ؛یفوب ؟ ؟ردیماگد

 , ردنا فیصوب

 e كنا ا ا « هزب لاح وش



 23 ایصاا ویا هناا

 < ةد كنا نک ر لا یا ابو ءوهق اب رک

 و زروسقان یزلانکراتوط ایو یزع نغآ كرەىمەدياردقق

 ۱ . ردهسمال هو ء کلا نردتآ سح زار > هز

 E Se در
 ارنب ہزار ردا تفت زازوک دفا
 | كرهروک ندقازوا ینوب و ررازق تقو ینیدلدیسیا
 ۳ با نواز رمز مر اه ا ۱ رسا زا
 کردا تسک قلص رقر لد شو قالرا اهد

 ۶ وی لگد ی کیر هیت او
 رسا هلزع ویک ننک نج نالوا شمر دزق

 یتش یسهحرد ورتمومرت ۰ تقو لوا : زرولس هدیا

 " ردنا لو هنلاح یس هنح هنو هب وب

 هرارطانازبم هدنقورب چه یترارح هجرد ڭس

 هلگر ( زارک قیحا ر ی هجرد و . نعمت یو

 |( ضاق ترارخ هجرد زو حوا كسب .رلردا ت رعت

 : ردفوب ( ضا یج ر دشا و زویس كس . رد

 الصا :یاراشا كسابقم هنیراهجرد ترارح کو



 4 a E ثحابم ی زا

 .یرلدشح عونتم هدددنجا نر رک |

 . ردب ازت هلص راس ندا لصاح

 ۳ ابر هد هققد اد گراف قرفوش مکن ۱

 ردف و .هدلاح یش دلوا مشتنم +هفاسم یرادقم وزا

 ا ناتا ۰ ۰.یا هدفرط تدور
 «نههدیا كارداو سح یرلادص نوت .رشل مع . روش

 . نهههیشلاالاصا هکر دراو یرانیلاق كبو یراهخبا كم |

 بوشاش ندرلاض قالرا و ددش كد هدرش مثج ۱

 e EE قوح ر کتک ا

 . .نههدنا تب ۇز یرایش ققر كب
 سا ق لا تینا رک قالوت

 . ردا طظرفح تدم ر اولا

 هوم

 دما تفو کشی دناز وا لا هنس ر ًاضنب

 نطنلا ةف ۳ < راد ! راقاب < رکو 8 مدآ

 هکردنوجما كنوب .زمتااعا یشرب چہ یترارح كنيشوا



E A .. ایضلاوتا هنااتک 
7 

 7 هدنتزوکز رادیو حوت یرار قالوف

 لامتسا امومع ِ هدهداژوب . ر ولس هلسناب وس یر

 -  ! یدراقبچ شت آ ندنزوک . هکراش رب - نانوا

 قسحو ینگ اا ی نوا اش ین ادا یا

 . ردا تانا یتیدلوا لباق .یدلون

 ردقو گلاب تسانت نالوا هدنش ادص هنا اض

 كلل هجا ین ۳9 هاب ندن ا .رذلکد

 قیرفتهلا یتدشو تّوق دوخایو .یسهجرد یغانلاقو
 یک ناما یکایک رار جیا زسا نک ا 5 روا
  قلوا لاثم رب اک و . رونلواقرف هلب راتطاسو یننطو

 زگنقوط هنرلکیف ؛:زردا ضرع وار هرزوا

 اد ردلگد هدنروص رب ادص کیا هکرگنکچهروک

 ییدلوا ددعتمو یتبص ینازازتها هبوص ماتحا

 . رولوا هاو نکسک ادص هدّنسل

 تب ا هات اب

 ی ا ا ر

Eڭنەيايض تا زارتها ی و  

 ۰ زدهدنسس یتعرس

 ۱ .قرهصراص هلن دش یعسرب .ییادص یلتعسو و نت لای



 E ٩ کل

 ندتکرح ردق هن اوا هکنوح « ردا هفیظو یا ۳

 شنیون ناشو هدراز قالوف . یدنغو یثر هقش

 ماسجاضرغلا .ردمزال كجا قب رفت همنزوگی و | ۱

 هلوصح ادص هسنلوا حفر اوه نالوا طح یهنوص /

 قرهلوا هک ڭنوپ ۰ روابهدبا زازتها < وا ندلک |

 i > یخ نیزسقلواهتوص ماسجا |

 تر ن ۰ وان .مشالوق د ایپ کھ |
 ظقیت هدلاحوب .رولوا مقاوتقویگیدلسند د رازوسدبا |

 یراز قالوف نالوا شلدا قضت شملگ ههانتناو

 که ماسلا رربدتسا سکع لر درون ییادص

 کا رو یل ی ندا ناجا کب کاکی

 كن هدرف یازجاو قتش راف اهد زارتها تروص

 .ردطلتخ هدا ز اهدو حل رس هد اب ز اهدا یسعاللاص

 زازتها ندنعاهجا كنهتوص ماسجا قالوق

 هدزوک نا نعاتجنا فن هناض :ماسجا یک یگیدتسا

 سح هدز یراز و نالیصراص و . ردنا زاّرتها

 ام )یاب اخ



Eaايضا ولا هناخاتک - “ 

 ا او ادص

 be ۱2 ا ندا لاح اد
 تاز . رددوحوم تاسانم ددعتم هدیراهانم هلعش

 11 ؟ زقرف كن ندهموص تازحم هدللوا هرظن هماض

 ِ .ردراو تماشم هدا ركب هدنسهرا یشکیآ هدهسرواب و

 ۱ ,ll یهدرف یازجا كماسجحا رادص

 کر اون بز را را انا نو رک بک اوضح
 تازارتها . رولو ه دانش 1 2 ۰ دیدم قوح ا

 ۱ لسالص هدهسرولوا نشم هدسنلخاد اوه ایک

 ۱ ..رولوب عوقو یخد هدنجما ماسجا رگید

 . قوح زا یشه ندا هطاحا یهنادط ماسحا

 ْ ردبا لارتشا هنناکرح قاف
 دقدر وا یاس تعاس نانلوب هدنما هطوا رب

 ن هج ادا یاس ناراوذ « /یراماح مرتب

 .. .. زولبا زارتها قوح زا یسهلح «روللوا زادنا

 ناثوب "هدا روا.:ردا زازتها هد راز" ثغالوق
 هدنآ و قحن آ سح .رلیا عم ینازارتها وب رگیس



  RITهنو چ ۳۹

  3ردشملا فارحا كرها, ماود هدنتماقتسا هد .
 ت رزوا هنمآر تشک هف داوا ا لاحوپ

 رولوا او سو هدنگیدشود . ۱

 | هضرگید نداوه قطر ست عامش ی.
 یملوا لتفانک زا كب اهد كسر تقو یگیدکا

ag E یرا کتا و 

  ۱تام نالوا ناخش هتارزوا نمر هکردمواطما

 درب و. + یون هافیقخم هو بقا یراقو اوه

 مزب عاهشرب ندیا تکرح نانگ دوخ اب و رايا
 طوطخ هداروا كردا ذ وه هناخاد ی یاوه

 | ردا راشتنا راکت الا قحم | لکد ابا هعقتسم :.
  ۱ندنوب ید لاح نالو عوقو هدناخاد بارس

 لرو نالوا اس یهیفیقح ؛یایشا : ردبا تأشن

 نان روک ئکد وجو ر زس هدام ؛تروص ج وق و

 ناقارب  هدنربسح و نانادل |.یزب « لابخ ,قالراب وب

 ؟ ردیماکد یسهرظنم رب یرضوط لا ةارالاخ



 3 . ایصا وبا هن احا

  هعوقو کی نالوا هدا هارب با

 الرا نب ؟منم راسکع قرهلوا خبط باب رول 2

 بیل هرج و ا ا رولوا بس ام هلا اشا

 . :رولیهلوا حاضبا هلیسهلک ( راسکنا ) رک

 راب هنحا وص یصل نواب هک گر روا

 نتنوفال فدنأت وب . رولر 5 AK لا روب

 rere 1۳92۳ : ردشعد هل وش هدنسهعطقر

 E ردا هدتقو یگ هی قو یو قو

 ۳۳ كم اردا . ردباکح هدورغوط یآ مناعذاو
 ۱ نعهنآدلا اللا ا ا ین « رازرک ملا

 E شمال رق اخ توا ال هود

 .Ay رویندیا میت ینقح كن هسمال كاردا . رر دل

 . رویابا قیدصت یغیدلوا تراع ندرظن طاغ

 1 قتسم e قالرا رب : : ردوش یبس كيو

 رج دود قرهلحاص .زالوا رشننم هلا طوطخ

 3 ٍِِ هسنلخاد كمیام هرگصو نشود هرزوا

 اد نریطس شا وص ! زف هتساعاعش كشنوک



 ۳۷ 1 شف ای تار

 شمریشاش یلو الصا یثشوب ا ا

 هدایز اهد هکیدنا لاص رب ولوط هلناسنا لکد ها
 هننراتامز هکلهمو تارطضا هدنرزوا هدنفی دنلوا تقد

 كب «رالایخو سکع . یداروگ راتمالع صوصخ|
 « . یدا یدحو یساسا رولوا قرف یا

 یس راجو ناطباض هدنرانک ثانیتقرف »
 هلا قار دولا بارطضا تعاس قوزا

 قشر ام هال قوفوت اشم ییصوو فل رعت ؟ ۱

 ندزوگ هدوا تبان. رایدلیب هدیآ بیقمت هیرازوگ |

 شاوب یل تنگ هرویلشاب هنمنوک» .یداوابئاغ |
 « درو یلحاس . یدرولا هطاحا ییارطا شاو

 هب اشر ەق ا ۱ یار E طرق

 ۱ « . قدمهلو

 یگیدشی لق كن يز روقتسا نادوق لاکو

 تان ندسر ا ده ہلا ردا قطن هلا

 یودیا ارش E قازوا ك ىع ۰ کب دنا ۱

 هو رو ارام روال 7
 زا هدا تربح راهظا هنن رود ؟ یاش

 ات

۱ 
3 



OAC A 

 شلریدنیا یراکرید نیتقرف قرهیهلوا یریثأت
 ۰ . ید روت هدلاح ینیدلوازساکلپ

 3 ۹ كم یو هعلاطر لتدخ تباغ ».

 1  یدنا هغازوا ندنوروف زمدا رف نالوا

 :E .كدا رویداشیتفت فا هنشو شوب »

  فدانصت :هزعرابشادقرا تند, . یدلاق رمه
 « ۰. یدمهلوا تی كما

 اا یدنقصو بارطضار .هلوم لب یار «

 يدنرزوا كرد مز نادر 7 ا

 ؟نرلجبانو نکرد هدعاق فالخ هز یتبون نانلوب

 3 یدیتنا هارا :یمگرب_شقبح نیو :نیشاکازوا

 ۶۲,« قالرا شوک. یدبا لکد لاخ رب اللصا وب

 زا رت ها ,هدقفا اوه ,شفصبا ؛ یدا قار و فاص

 هجون هتماقتسا کس كلوب . یدرویدبا
 دکعا قب دصت یتقیقح كن هثداحوب زاظن اهل اب ندا

 ابرق باق بارطضا aR یدزامهاب یشرب هقشب

١ O E 



 e هدف هرم ثح اہم

 زرار لزوک رەق لوا ؛لاوج اه فارطا شن ۱
 عود شانسگم دغلدقاب هلبتطاسو ناب رود ر کیدا

 مدنا قی رقت هیبزوکیتسادکتو یس اتقا ةا کتی
 2 عال یتیدلوا یک كود ر وا
 منا ل فک هبشوفک موزغبدشلو 3 ۱

 یدکی ادعا وا ریا اقم یز رف د کوک
 یا ۲ ااا هدازفا لم ىلا ندر

 ر س ص اهد هرس هدنشقح بارس عو وب |

 رب شارو روم كم نوجا راتدا تبر هکلاتم
 ردشلوا هرظنم

 نوا كل وا ناو یمهلتیس ۱۸۰ هداح و

 . اطباض ه رحم رسارفو شلو عوفو نوک ین زوقط

 درد هلا دیو نفرو ندا

E 
 یسهطا (نوسوتهر) نیتقرف کەدنم | كوب لی »

 « . یدلوا فده ههنروفر یتشهد تاغ هدراوج
1 

 كتامادقا رْومُهلاَو هناروغ كا یسراب



  Eاینا ب۲ دن اعاتک * ِِ
 7 ا

 ینهتسمو یرللکش جاخقالرا تاغ نالبر 3

 سیلک كوس «رالکشوب . ردبا حاضبا یالوق 1
 ًاعومعکردراتروص ندیا نب زت ین راه ڭرلانب رئاسو
 هد تروص « نوجا یراقدنلوب ندندعم قالراب رب
 ٍ نواب روک قالب ادو دو

 ار کید ایرٹک | رانالوا ےہ اواو کد
 ۴ .. ردا اشیا E هدتفکو

 3 لا یاضقا كنا ی زروقسا نادوق

 یتسهنادرب هدتنح را AYY هد داناو رغ عقاو

 ۳ هکربد : ردشعا هدهاشم

 ناسا هتل زا ! هنداحر برغ ك »

 تارا شا منجق هدنروص نیک دات اک

 ۱ ٤ - كدیا روی روک یتروص یمگرب
 فداس ھت ید یخ رھا و

 نقاب ثترونص نالوا ءدنوب طقف ۰ مدیا شما

ت هعفد یحرب ییافا زوا هداعلا قوه و
 1 دشا فداص

 « ۰. یدا نداق



 ۳ ۱ هسق ی ا 1

 .هدنچا اوه و سکعرب هدع اقا. مرا یا

 ۱ عقومرب ی رب هجا

 رپ نوک شاو سال
 نالب رک اضم, .هدننسهطا . ال و هدایلاتا

 نایاش همسر زوا نکو یک او نانلوا داقتعاو

 ی و ی ۳

 أ

1 

 ۰ روا دارا لامر تفد

 : گرید تای ویسوم
 یهرظنم تن خود لک هملع یاها هدیاوا صضم «

 تاقط لیک هلحاس نوجا قلوا دوعسم خلرور روک

 یتشیهو مقوم.هقیقدره هدهفاسمر قازوا هدنجما 7

 رلیارس اورا «راجرب .« رانوتس "«راهبارخ نرده
 یر یرب یرانوو یی وب قوحر احدا

 . راردیا داقتعا هرزوا قلوا

11 

 صض» عفاو هدراوح نامە رک يد ای لاح

 1 ردرابع هه یقلعتم زا

 نا قرهلوا یرثا بارس هدرانامز فاتخ 1
3 

۱ 

 كنب یاوه.یرارا ئ روب نوت هک وب لاح



 ۶ ۰ ۰ ۰. اوت تک ۳

 ا هفالخ نوتتبس كلاح نالوا عقاو طو

 هردیاتردن ب ا اوه هداقط هدنسسل یتارف هضرا

 هگنروتک هلوصح تا رس اح وب كنا وه تاقیط

 ۹ ای ات

 3 هدلاحر و هدنروص رب اعاد هعسط هقراخ وب

 الشم ۰ هدرلاح نالوا, لدتعم یماوه . زالو

 اک هلوضجر چل یکی پارس هدا دوا
 عوضوم هدروص رب ید تاقط کنوح

 2 ییرف لا هضرا ,بولوا هدکسکوب لا نقیفخ كا

 ا بیرق هوا یکی رکو رانی

 3 . ردهدب ر راقوب

 ,LL ککج هد نوجا قتال 1 لزوگ" اهد

 ۳ هدیرزوا یزد شن هطوا زن اج ه دروص

 ۳ هدردقت یضکیا بودا ا کک تنا

 . دووب عوقو یک شمرویئو هدناوط ةنینآ
 قرهارحا رک بکری هدهراح كلام هح هل ون

 نم تقو .یفیدنلوا سایق شاروگوص یب: نالکود



 ۳۱ کتا < ٠ ا

 : یدشلوا د کاب وص هدنراکدتنا بره ٥ رج

 رم یشر و اب هزار یتح

 هدیروص قیواسم رغو هلدش اوه تاقط

 5 نالکود قرەلحا یک فشراج تقو ینیدنسب|

 . رر و ی هنيا رب دوخاب وص

 : نایت

 حابص بولوا یهاط روا فن کنارم
 یتبقح نعدنک هضرا تادوجوم هدیراقو ماشتا و

 ودور لخت وؤ روک -هنردقولا
 تقو ینیدنصیا هلیقاعت كغا روط قاس اوه

 تافل شخصا »هدنروص یواش زا اکا

 تاقطو 9 .ردا لکشن هدنفرط تفوزآ نداوه

 ` .ردراهعقازوا هدنروص یوتسم رغ ندقار وط اوه
 فاو خلا هدرنضم ضرفلات :هدمراح کالا

 ؛یندقلاق كراتوب .ردباساع هضرا ىع قاص كا

 رازآ زازآیافاعص «شناوم دیدن ینیدنلقا زوا

 . رولوا لا

 توام: کووم هوا لاصعتسا هجلتویش ندنوب |
KK 



 گ e ةناحاتک ایک

 3 کر قر رهلجآ کی راح تار

 د نيا هطاسا ارطا١ ةا كن ا 1
 * رد یو

 x غ هه دق یه راع ( رصم ) ثترابانوب

 یاحاضا نازسر نالواةدهاشم ندنفرط ناطناضو

 3 رویدنآ نام هلروصوش یسر هدنما ( زوم )

 عفو KATO شنوگ رب < ودزوا »
 و هداشننا ساوا دک ورا هدنرزوا راموق

 اقوم رب ندقازوآ تارفت نالوا شلتنک یفواوض
 لوگ مساور حوت : ردنا تکرح شاوب شاوب

 be1 اطواب يلا روا ید رنک

 « یداراشمنا سکع هجا وص

 اس لوک .ماختما و ,وزرا ریز كرب ټا رم

 ۶ ندنرلکوا لجاس نکل ۰ رولورلیا یرضوط

 » یدروسدآ

 0 ا اورو ید اک هدنحا وص »



 ی ام 1

 جو بذح .ینراراخ كرد نی :تزارح 1

 یرادوب راک و . ردا لبق یراطولب كرد

 یرلهلماط روحغاب هدا روا ؛رابا قوس هتیرز وا راهرا
 . راغاب رومای ندنوب . ردا باق هنا

 یک رو ضرا هلیسهبذاح هوو ىو
1 

 ربع ضرا . رر دا رود هد فار ,طا كره دنا ع

1 

 قرهلوا طور هژیدلب رادهلعشوب هلباهطب اررب دهاشم

 . ربا ناجا نت هک .رود نی

 ىلا هقعاص د تراب (ےاخ
 ی

 . رابا دلوت یسطانقم «ییهفر ا
1 

 اسس >> هر سس

 ادا نوجا قگاب لوزاعت ااو راح a تا رتس 1

 راتدا لاما ین آ.نکل .. راز ولورو" قودج ك

 یتتیهام كنهزجم وب یراقدباپ هراعتسا و زاحم هدنناپ
 2 .. ردزا ردو ان



 1 ۳ ايضا ویا هناخحماتک ۳۸

 هاو . دوییدیا رظن هر زوا قلوا ندشتاقامتم
 3 2 ردمهم كب هسلا

 1 راشم کلن هستم هفراخو شن زور

 ا هتس ثكس چافرب ر نمدقتم ندا شنشر سس

 نا اا ثتارعم و داره دا یھ .تاملاطم کج
 »شنو ۲ نیزسکءوشود الصا ینکچ هلس هلیشالگ |

 قلوا دمو ۳ كالا نوت نالوا هنضرا

 تدنزگ کوج را قسم کا طاق

 ۳ ردوم هراز هلاب _یتالوصح )انا قرارح < یماسص

 .یدیار ر دا یی «رر و تاج ندب نرد

 اواو هی ضوط نخ شوش 5 و

aتا ناک هلوصح هدضرا هحو <  

 ا تیس

 نالو هدرز وا اهتسا طخ و ترارح

 ا وه كراطق 2 رهتلوس نیو یاوه تاّقط



 ۲۷ فی ۱

 یک سیطابنقم رب نگید ید كنبضرا یی
 یرطدذ دالا لاع* ی ناو یطق ی

 .هذخ وج بوت

 هنطق ندا هحو هونح كضرا نوجا كوب

 ىق لا الباقتم هنحوا كنءربا رب نالوا هجوتب

 روبوا شندا یو رعر ی غوط هلکمر و یا

eیا حا 2  
 مرا اسام لر وقف یوحر < سہ هل روصو

 (دتسروا ) نالوا بس هنسما هحو هنس رزوا یسهصاخ

 هنرزوا یبهیسج تایل ك (رپما رو نشك كوس كل
 ی عوقو

 هراز شنا قر , دتسروآ 3 ۱ ۰

 5 ی هرج ي ڭنەىقر “لاس و

 یجند هلیتطاسو لږ هکيدلبا نیعت_هلتروصول
 . ردهباق كمروتگ هلوصح .سیطانتم
 كلمات ق رەلوا یصوصخ ردق هوو لوا یلصاحب 1

 قیرتقا, ید هلتسوب هنس هز ج مربتایام نالوا
31 ۱ 



E ِ ِ   ۳۹ا 
 نالوا بدم ها و هن رزوا یوا نالوا

 کا + اک ا لاحرد ثكنح هحراب نمد

 E . ردا وح یتّوق كنب رگیدکی رثت

 هنیرزوا ی ر راخ وا یواتسموهاشم یا گا

3 

 ..رلبا.دمازت سکعلاب هیسطانقم وق هدا روئوق

 یار 1 یاعف لاع" ردو هباروب

 ترار E ندلّوا نکل :مدناللوف

 . ردجوا قدا هجون هونج طق اع

 ۱: ؟ روسدنا رومط نده ةا

 : .ردوش .یلصاو ادم كشتلوا هی هلروص وب

 ۳ طاف وک مر ارت .نشلتصا نرالو کک

 اطبض قمرا:س هطانقم تقو یدنلوا عضو هنس رزوا

 ۳ و هسرولیر و تماقتسا هنره ههربا « ردنا

 نیا ا تولا ل انار هسطانقم

 ,E هرب از روح CF هک مادام: دلا .تقافر

 لارو دبا هجوت هلبا سحر یسکیایه قوبج ریمد ر

 ؛ردیضرا ةبذاج بویلوا یناذ هبذاجوب هکردلمالک



  Eهنف ۷

 |" تانسسهچراپ رره رد یا هچراب ییا یعربارب
  ۱:هبهچرات نوا ههحرا ترد ۰ روللو یطق یک

 هحرات ردق ییندلوالباق یلصاح .زگیوب جراب زوب -

  1هدایز !بهد یراجوا کیا كنهچراب یه هن
 و هنر تی یطاق

 یا هسطانقم وق < لکو هد ردقوب زکلا

 یا سیط قم 1 زاغاوب دهخرډ سا یواتسم دلا

 تام ینراحوا نداهحوق هلاعم را یا

 . ردرلکچهدیا عفادت هکزگسکچ هروگ .زکیدا عضو

۱ 
 بذجنم هدهعفدوب رک ریدتنا برق ین راجوا نالوا |
  رگکج هروگ یت رلقدلوا |

 ؛:تبارغ رب رگید ررتسوگ هدنروص ا

 ا ۵ بیک هلا یوا نالوا هج وتم هایم ثنهرا

 در کمتر هک :زکسرریدټبا تدج یغج هچرات

 هجوتم هلام ثكنسبجرب ینجوا نالوا هجوتم هبونج



 .ایضلا ونا .دناحاتک ۲

 تسفر تنس زمگیدتبا لق هدي راق وب
 ا ا اا کردی تاما ضیا

 ریمد یسهدح تكسطانقم یخو هدلاح یندتنلو

 ۳ تم ادلا هکنوح 1 ا هت رزوا

 ۹7 کد كلام هنسهصاخ

 الوقع دا دفع زر یا مادام نمد
 شون یخد ماسجا ولردیه نایمهلوا ندم یلصاح

 وک هر صحت تا
 .هطه هیسهذاح وقف كعوبح رمد ابو هربارب

 هدنزاهطقن نانلوا یس »ناطق ۰ ردلکد یواسم هدنس

 لکشت بطقکیا هربا ره .ردراو ۍزک م هذاج ررب
 رک کیدا قالا تدفدلهلعشا طق تر
 . زايا صفا هک نکلا ہود یغوط

 . رمد رب نوجما كتا هرجترب و قلوا عناق اکو

teتیافک قمرطاب هجا یزوت ربمد رادقم رب  . 

 . یتیدنلوا دما ترا اچ وا هک ردکج هلب روک. رب

 ۱ ا رنک لعماعشای چه ناھ هتسهطروا ا



 ا E تای

 ءوالع تاوئأت وب .. ردشفهطانقم تاذلاب هلسح |
 . ردنا صقانب هدنتسس ید دعت دل رارممد نالوا |

 يا فد اتو ج مالا ف ها ۱
 ربمد را رولوا عفا و ندهفاسم قازوا قاهتیقد

 تین آ هناسطانتم هسا رولوا لامتسا كيلح هنر
 اک هلفیمح هلکم ردتبا .ساعو كلد تدمر هجا

 بیا نج یا مو دد یک تفو انها
 . ردبا هظفاع كيلح هدنگیدتا

 دقرف نالو هدنرهنایم كيلح هلا ربمد هدارو

 0 مراب ددوو است تامل ,: عن .تحم

 31 و مد دایی نو راق ضل

 هلاجر نسدطانقم ظفاحو قتسالا بو دو

 . ردو راق و ییدلوا لماش ا

 كج وکر دقو كقرف هدنرهنایم ربمد هلا كييلح
 ن |

 ام ةدايز تل کیک هدلوا اطا زامهلوا
 :ردیلقرف تم یراهضاخ هدرهسا



۳ 1 ۷ ۹ 9 

 ِ ایضلا وبا ذناخاتک ۲4 7

 3 E و گیدو مس یک مشادرق یو ۳ اف

Lsهکیدید «یدتبا له ا . مدتسلا ند : 

 ٠ كنوس ر اناا یتوف اشررفآ مادام ا ٠
POT ناف 

 هلا « یوق 7 ات ندماعط نر یاب

 ۲ شموگر, ینا ..مدروک هداج ینیدلوا شل آ یش
 e هح را رب هس . رّزوا كءابط قرەوط لا

 د ا اط هدنتلا ثغابط .. یدتبا عضو

  ثاغابط اقطت ۳ ثشاط ید ربم ٍد یهدنرزوا

 ۱ 2 هی یدروسدآ رک هدیرزوا

 تک دی

 هني روس و درک هزوک مرلکدل ب وس وب »
 ۲ یگیدا لش كعادرف مگیدتا تدار راز

 أ « . ردرلش

 ۱ ر ره و ناقارب هدرح هخردو یتسوغوا تنس :

 وب نالوا 5 نرو هد هتلط کا

 ر نکو چ دام تن نرو هر
 ا شد کار هرم نگو زوو را

 1 ۱ فتنه انو دا نیک



 ۳۱ ا ا 9

 (هاطرتنککمف روشروک قوا فندق رو 1
 رک ج ینا رک ةو وا بذجتم ۱
 یسهصاخ یدنک هربمد ندا بذح شاخ

 در ه دیس هخ زاب رمد ون ی شما والا

 0 روا رخ یک یادو لایدا کس |
 هشاط هلا هصاخ هلره قوح ريمد یحرب . یدرولس

 لا هصاحوا هنتر درامد کیا تنا قدح

 E N کی ی جوار . یدیا طو ره

aT1۶ یا  
 رز رب راق وح روم فقاعتم ینو . یدلس هنلوا

 « . یدروسدا لکشت

 ناسا وشراق هنناضفو تنم كشاطر هاب و »

 کلا هک. شا مع هوا ١ نوش توس لتصا

 ید هرات الوا بدم ET قرهیلوا مقم هداتسدیب ۱

 ۱ دوبلوا قشم

 ۰ تار اک اهد, هدننشاط و رکاب نکا ۶



 8 هلیماع ردق هح راب ۱۸۱ هرکصنادقووب

 ۱۰قرش لا ورد ۰ یدتسا هجو یعوط

 1 . روینود یرغوط
 1 لیدعت هنر ضد یتماقتسا ڭنەرا مر دلب

 « ردبا تدوع هل ینیدقلاف کرب درد هگما

 ۱ هکنوح ۱ ردیگ هفغالهحراب هدرزوا رلابق یزید و

 | رش رشاش «شمزوب یتهلصوب ینهمدص مردی رب
 . ردشعاط ورندتقو قوح هیسطانقم ضا وخ

 . ید رلعا یگیدر و كنامیه هج بیرضوب «ینوب
 ۱ : ردا تاما

 .اجوف یی ( هقابوح ) هسطانقم ا

 هجشانوب و ( شاط ندوس ) هسارایلنج ء«شاط نایاق
 . رونلوا هیس ( هینام )

 یسطانقم هراس وظسرا «نوطالف .لفودهبما

 زا ردرلشعا تح:ندناوخ كن 1و ناب

Eردقهب زکفا ندسطانقم هدنیانکبر رسب  

 : روسدیا ثح هنالدهداس



 ۴ ۱۹ هب و یو وب ایه

 وا هش گم کک دقا رم شش رس رک هلن هند |

 : رولوت یماقتسا ۱

 داقنم هته فخ هوفر هرا هل وب ندو هتشا

 3 هنسهحرا راطن ام ر ینا رگ هبیا وا رون] و ۱

 یک زا نیو عرق ھت زر وک ترمه

 ی زاظنام هدر روا و ض نوجا یو یتماقتسا

 . رالشاب هگمریوج
 مح# یرلاطخو باهذ لطا قوحرت هدارو

 : ردا باجحا كما

 ا0ا ىلمرا كنهلصو هکرونلوا نظ امون

 هربا: ود وک ع ووو کو نان اک زراو لاک

 . زولورغوط هسهرآ ییرغ گام هلا لاشءاماد

 در رکا لدو لوح یتمامتسا شنا ورو

 ,ly ردنا لّوح اغاد وا ظقف ۰. رولینلوب

Eهدیفرش لای ی وا كنه ربا هدنح رات  

 ا یرغوط سوط هد ٦۴ ۰ یدنا

 ی



 e و ھا واک هناحخاتک ۱۸

 ۱ EE یگداه ل گد هد هقبفد سه اک

 1 . زر دلم یغیدلو

 3 ل < ندنماسقا مہم کلا لا هلصوب یرفش ر

 و وب . ءال ثحم ندنغوج یتیطانقم دوخای هنکیا
 ناتو شملجم هنغانوزوا ؛رونلوا هع" هرا

 E دشاه لکو بدق كتل ها رب
a:رب. یدو ا2 ردراو هاو کیا نوجا  

 ا طاقم قرهلوا ی رگسرول | یعبط نس

 | یفوبج سیطانقم رب یبنص دوخای « رد دن دعمرومترب
 E دوخاب :هرارب شفلسطانقم هک گننرشبا یمن

 رگگیدت اوزرآ تسطانقم ینوت . رولوا لت كيلج
 * رگسرربدزک هلئرزوا هربا هدلاح

 یلت لسر هدنرزوا كند را هدنر وص ینکاا

 «.روناسطانقم ۰ هدنفرظ تدمر زا زکسرالراوب

 )< رزوا لیم رب ییهرا اشا وب یدما

 .زکیصا هلکلسا رب ندنزکم مامت :دوخاب دیبا عضو

 e ردقهن نه در وا | تماقتسا ر رقم لاحرد



 We 17 دو یا 9

 قارطاح هع راح هرلاقو « هسروف هدزل د رک

 کو قوح اهد ندرلکله نالوا ودنا

 هناع" دوخاب رماد ه هلصوب یرلزو ىج

 تحاس ن مسقهروق الصا هدلاح ین دلوا فاطعنم

 . روسدیا

 یا. ها وطوق لماجرب هرگدناتقد اک
 روح شنا رگ : روح دنا قتسفد ییز ا رب كحوک

 لات کو هاو ورک یی ِ هده وا زر هلا هنیفس

 روالک ۲ ین کا نک مر زا هوس انتی

 یت کا ژدراوفز یافت سا کمر از کتو
 اضتقا كم ےس | قوت شامیک تبا لو
 . نوسلوپ یتماقتسا ینیدلوا كرات هکردا

 E ییاک ردق دوا مزلا هلصوب نکل

 هفغاوا لاک | هلسناراشا كته ۴ یزاتلالد نا

 راو

 هدلاح "ین دلوا فطعنم اقا یک ۱

 .یدلک هتک م دصقم تقو مگیداب وس ینکیداورابا



 دماسجالسالصو لیکشت یاعش ماسجایلزاغ ٠
 راداض یا دلرهنکوت 7

 . , راردبا

 سس یخ gO  ا

 3 هلص و

 گکچ هک یسونایقوارب .زکسرویناوب هدنجما یک

 3 داع” هلا وصو 3 ینندشالفازوا لدرس لحاوس

 1 رد مظعوب هرس تفو NEE رب همش

 | وس ین دل وا یر لصا ندا لار a جم

 ؟ 9 ردنا

 E 3 بیعت یحاوس یک نیمدقتم

 1 5 نایغلوب یراک نکل زب یر ثلا

 ا جا کلپ هلا هنکتوب نانوآ س رک

 ) رو هلا همش قرارا هدقلک ارق تو

 ۰ قلوا یک هک یارک قداغوب لو رب چم

 ودروسجح: هدان زكى هن الات اش نالیداهلسزوص

 ۱ " زدیفاک دید



 نفت

 SS ا 1

 ناجا نوجا ن ررر دوام ددرد هلو
 تادلاب . واکس ندنروموک ندعم زاغ نانلوا

 . ردیدهتان داوم نلصا هدکنن روموک ندعم

 هدناخاد كن | وب هينا هننلق الراب ارم

 اینو > رولک ج ندننازذ نفر افت

 زداب قالراب كجوکر هلرلزاغ ناس یریه كراهرذ
 روظنم 3 .ردا روم یس ةسس كند قرهلوا

 هدنحا ىسهقط تسوا لا كنهامش . رود ا

 ربع نوچ كعصو یمدع كنارذو ندنتدش كس ا

 ي ردا تاما یغیدلوا روظنم

 هلعش تفو گنا اگزوز هنرزوا هبمال

 اهد مهو قاخګ هداز اهد مه هدر اره شلمام

 . رولوا روتم زا

 ردق یتیدلوا قالرا هلعش هکرواشالک ۲ ندو

 چدن نا  ترارحو اض . ردلګد لتارح

 نژو رد نالسهل روک قحن رو ج هدلاح

 ۰ ردماتارح هداب ز اهد یسهلعشا



ETاینا وبا ةناضاتک " 

 bs ها تیرکر گا رگقیدوق ٠ زگیوق لت
 اا ینیدلوا شمال وا رتأتم چ كنس ندا سام
 یی شزوسف نانقوط هتب راک شان هست هوا

 ۱ 9 یک
 ها ED رکج هدب ا رکا

 راک دلاح یتیدلاق هایس ىع نالوا هدهروا هت
 ت رکسکج هدا تور یهدراز و ریش نالوا 1

 ر

 ادم ادعام ندنروظنم مس کاو فاد

 ققای لس کم لا کردراو اهد یفرظ زاغر كج هجا
 اهد نت مبقوت هلبسو . ردهدیو یسهصاخ

 . ردلترارحو نننآ هدایز

 یگیدلگوب و یفدازوا رکاب های موم
 ۶ نان تا یا وا نام ةت ای

 یا تفو یک رواج ,نوسق لا 2

 . رولوا وع نونکوت كرهلسک شتآ
 ام یک وکر نودوا «ناسلوا لاعسا امومع

 زان یا ا و ا دا



 یل ره د هاب رات دن نالوا فلام فاو رک >

 مسح قالرا یراصرب قوح زا یول 9

 کک كسلا ر قاف یر رو 1
 ینام هکنوج ۱ ینلگد رویلیشالگ ۲ یبس فسا
 دنواک« هراس لیش ندنظالتخا وا 4

 ع ا راو نری کک |
 £ ا نش ص ا لکشر + فک تیر شمرابا

 بابح ماسجاو ثاسیام یرازان لیصالاف ۱
 را هلرلبابخ یدما . رتردبا دنلوب هدر

 هاتیماع قرانو راقلاق تامیامهدتسن یگیدنکو
 : روک E اب

 چه هکرونلو مق ظمرب اند :هدناخاد هلعش 1
 كنتتهو لع كنو راک كلام هنس هصاخ قا

 هداس كب. كج هديا ارخا .ردالوق كب یسقناظ

 . زاها تانا ۳ و
 رود ردو خاب .نیج هستم وکو ہلکا فان وا ا



 ایضلا وا ةناعاتك ق

 هلعش

 الرا: یلترارح «راتب ءو نانلوا یس ا

 ۱ ؟ ردن مبج « جو كرم نادایض
 و >ر یزاغ ندنناح وغو تاکرح كلو .

 اتم کو کب كن یاوه . )واشر
 لوس یهلعش الصا جامو شاب مسجر یو

 دیدش كم یتح ءرولتس هرازق رویت . نههروت
 ردنا لصاح قاضاس رب قالرا هلیتطاسو شت ار

 ااو زاغ هک تل عد ۰ نعدرو همش الصا نکل

 چ دلا هسمالر زالوا هاش دکر
 ی زاکلسا لف رگ ردشالقاب نو رادهلعش هات

 روا زو غا یتلدقار eS كرلارحم نانلو هرترانوآ

 ۱ . رولوا ثعاب ندرت كرلزاغ نالوا قجحاس

 E نات هدیرلور رکا ي TEY 4 لورم «موم

 وه ندا روس یرافافوس زاغ وب )بجا دز ردزاغرب

 . ردرابع ندنطولخحم نو رافّو .نژوردا هک ردب زاغ

 تست یک كت ښه ڭرانوب یح



  KEEده ۷

 کنوح ّج وک ها نت هقسسل هوس نوت

 اوه وا و كح هدا دوعص ورتم وراب ندرئأت نا

 | زفج هلتوط هرومنای زبهکوبلاح . ردکج هرتسوگ
 وروفو قاچ هر ندر راگ زور نالوا نازو رکا ١

 کن زامهل وا ی ضغوط اللصا ورتم وراب هس رسا

 1 رولوا روح E یاوه یآ اباد تقووا

 . ردگ انف اینک | اوه طا
 یرغوط اینک | .یلاوحاوریموراب هدکلام ضعت

 ۳ ۳ را فر یادم ها کنوح

 يش وطر و قاخص ابو .وروقو قوفص . هدتقو

 . رلردما بویه
 هنس روک روک هن ورتم وراب ۳ |

 :غهیللوس یزفالدتسا هی مو ردا قلوامناق

 طقف . ردیلغا تعانق کا تعجارم ه ورتم وراب

 لاکا هل رله ر 2 یداع یراسش ی و و تا ۱

 هثناداتعا كاا ید كاس ولأ
 . ردیطا انا



 2 اسلا وبا نااتک ۷۲۰
 وروق اگ بوج نک :قرش لات

 وروق م قاسحضت مه وا تلد رولس هل وا قوفصو

 1 ی وا * هغلوا لتسوطر مهو قوفص م دوخاب

1 

 تاب ات E نالوا قو غصو وروق

 5 یاد یدنک مه راکز هر هدلاح وب رسا لت وطزو

 ى وطر دوخاب «ینلوروف یضراع هدم. یج ام
 ا2 لاج نیس یاوه هلنروص کیا. یغی

 . ژولوا ېن

 ا تون رب سا لس وطرو قاض۰ ضرفلاب

 قسضا ی و رتموراب هاب مقر یناوه نت ىزا

 .رلبا لصاح رومعاب هلا هر ا كرون ۽ ردنا

 .رولسهدنا داحا لروما یر تكیورتم وراب نوجا كنو

  یندوعص كيورتم وراب ك رەديا لبّرش اوه تعسط

 ناوه وبا «كزەديا عفد ینعرخا ۰ رر.دتبا بالا
 . رروتک

 TEE رسا قوغص مه نر ۾ یی

5 # 

: 

: 



 هناوب ز. ر رر وک هدنروص رب .یرضوط و له

 كجوڪ رب هزب یسیئدنو قرت كن هویج یءدنجا
 كوع اتوم اره هات سووا یا
 ح ..ردا هارا یتاحرد |

 ره هدنجا سونایقوا اوه تالدبت میظعوب

 تلا ةبسوژو هکر مکس لاش چ ہدفر طه ءهدعاقشرا |

 ویرتموراپ )یوم رتساک 9و لر ەدا ر ترول
 هلن ااوه تالوح نوجا ییا دلوا طوب سم هاوه هد |

 ۰ كن ال وح وب راراگ زور هکنوح «ردرا و یسهطنار رب ۱

 : رار هاوس لصا |

 قرەلآ BS ا یرلکج هک راراک زور

 نداوتساطخب , رولوا راح ابو دراب . بطر و ساب ۱

 ینکع .. راردقاجص .تفو یرلکدتک نوط هتطق |

 .دسا یررظوط هاوتسا.طخ ندطق یی .هدنلاج

 ی ar ندرزوا 3 ۴ رارولوا "قوص راک

 ا ا ونا نوروش یهرحا ناوهداروا هدریدش

 ., ۰ رلرونلوب یلتیوطر



 1 . ایضلاوا هناحشاتک . ۸

 سود كعاحوا شا وب ناو هرکصن دقدنصرا

 ٤  ندکلد ی دنلوب یه ههطوا اوه راقبح هلتطاسو

 1 . ردا موج

 e ردق لوا اوه مدیا هوالع هدییوش

 1 تیافک هکبرح یا تّوقر كجوک لا

 ع 8 ردو یو ر ,یتیفح كبا وه “ةع

 ۱ . ردا تمدخ هد ین رج

 یاد ما یا وه هک رولشالک | ندنو

 نابلوا هدزلزنم مزب اا. ۰ روینلو هدسنجما تکرح

 نالوا لباقا یسغوا سح تقوره نوا مو
 یراراکز ور ورده هک ردساکرح و رس وب كنا وه

 . ردا عفد دوخایو قوس یراطولب :رروتگ هلوصح

 . اب اوحدوخااب و لصاح یروماب دوخ ابو ین راح وص
 . رولوا تاش ه اوه تایالها ولردیه یلصاح

 و جم _ هفت نیس" یاوم [ورتموراب] هزب یناکرحو

۱ 

۱ 

 ۲ یکم ا قرهسقبح ی راقو ندغاشا ات

 رهن یغاشآ ند راقوب یعل ۰ نوا مرگ



 ۷ ا.

 یتیدلوا دعانم هگمک نیزسقتوطیایض اوه
 ندضوأ قرارح هکنوح ؟روهتهرا است ای هدلاح ۱

 دوخای « هدززوا رلراح هدراوک قامت نزاب رول

 نالو عوقو هدقارطا لس راورو كنه وص رب نیشیق ۱

 هکرداوه تاقط رلنو ٩" رگسهشغا تقد هزازتها
 اضّو نامود . رارروتک هعوقو كنون ق رهقلاق

 روو روک هدا اهد هدنه دلوا شح ناولا هاوه

 ا رولگ هلاحرب

 تاکرحوب زمگیدایهزوگ ەدرال م ضب قجت آ مز
 د ا هدفی قوا رو و ال

 . رولوا دوهشم هدفرط

 كرمدبا كر یی .ینیدنلوب تفو ینیدنصیا اوه ٠
 طفل رج یافتن ایه :یوف وب شا افرا
 . زاقلاف 9 یا هدوا « ردنآ

 هدریدقت یدنصیا هلشتا كناوههدنحما هطوا رب 7

 هایت كشنوک هدنرزواضرا هلینیع لاح نالوب عوقو
 یساوه ثهطوا .رولوب عوقو ید هدنلاح یسفصبا



 3 یو ان

 3 ثتاوهلا نام .تقفاومو یک .ردراو همان تعفاومر

 | وا ) (لوتم) هبورتم وراپ هدنسهجرد یعافترا رب 7
 ۱ . زما هدعاسم هغمزاب یرلهلک یک هنمروف )

 ۲ ڭهاطم زمگیدتنا تح قرهای را ابق ضعت

 ۴ هجردهن نوجا كنا عضو یا راشا دوهعم

 | نوجا قلوا عغاو اهدا یتسوکی در اوا هردم
 ۲ یرمآتو دود كرا رو »ناو سن یاوته

  یاقرب هتیززوا اک کریک وا یر

 : رولگمزال زگلکوس زوس
 1350 کر رک یک هند توت ا
 .ردیس یاوه نالوا شا هطاحا ندفرطنه یضرا

 بم هثانسا یی لقیتسالو ید یدضت هلاک اوه

 ۰ لش لا یسهقنط نالوا برق لا هضرا ندش دلوا

 كا هقط تبسوا لاو تفشخت اهد یءهدنرزوا تولوا

 ۱ کدو تعا كماجرب ءس یایض . ردفیفخن

 سن ی یر ف ر ارم فا یک
 1 روح ا هیون ید ندای



 ° د ید یا

NEیا  E 
 نوچ دولا یکیدزتسوک ,یرضوط ضفب ید

 دارا لاویسر هد « ٩ رویمرتسوگ .یرغوط یاد ٠
 ددی ددم نهال رو اا و

 جارخسا ندلّوا یهماوه تالّوح اوهلا نازيم

 نزو یتلق ةجرد.تكناوح قجنا لکد نوجا ییا
 ثح هجا هک دیش هدهاشم . زدشلبا نویس

 ردقە تله نا كق ینوتس هونح

 . راقج یراقو ردقوا نوتس هسا رولوا دیدش

 ؛ رتبا یاشآ هدیلوتس هوبج دن فخ كل و

  هسا نشفلوا لامعا وبا اوهلا نازيم «هدلاح وب

 دین رقیق كناوح ..تواکمزال یسیابعاد
 : نهم شیک ةر در ق اولا نارها

 لصن یاوه تالون اوهلا نازيم « یا كب

 اک

 هروک هیاوه ندیا نایرج اوه قییضت «هکنوچ
 هدنسهرآ اوه تالدب هللا اوه قیضت .. رولوا



 انا ی.

 مدع كنف دوخاب «هتنحاسق كتلا و .هسزالوا
 کا: راو نل .روتلوا فت هم
 .ردقر جاق الا

 طقف «قزفر :هدنسفرا اولا نازم ها :تعان
 ائاد یتقو تعاسرب ندگو یا . ردراو قرفرب میظع

aSجد لو نا  

۳ 

 1 دو 3 دو

1 

 و ا لاا یا یا

 ا اوهلا نازيم ر نیا لامعا وا . رردلب یغوط

 . نحهرتسوا هنشنع ىع ییالدس هسا

 یاوه وبا اوهلا نازبم اضع ۰ یب رغاهد
 ِ ردلملا رار یک ناسا فو کک

 روش ایا وه لو اس« رانا روق کوش و
 قالرا تاغ Ht نالا ی هاسس ی

 :زاردا لاعتخا شرا هقلوک ۶ 1

 هاب وا یسادلآ كناوهلا ناري ی ا ۱

CSتعاس روا : زییکد سا زا و  
 اوهلانازیم طقف . رولس هلاق ورم و رد وا

 , ِ اس وک ینسکع نون نوت توو کا 1 2

 . اعاد ا وهلا نازم ىس فوط لا هفام" عم
N O TT OT 



۱ ۳ 4 

TT 

 e ر ۱
 4.۵ ۵ رص تحام

 اوه ول و دوم

 ردا داتعا ر قالطالالع هاوهلانازمم ایرثک | ۱

 . زرولوایلستم هلگنوب نوجا كلت یاوه تالّوصو

 اهدا راقب هتعاس لصن نوجا كل یقوا
 نو هک هسروف SA اوهلا نارنم ا

 یضوط ردق تعاسر یکی رام لب رفع تا

 . هباوهلا نازيم هدهچ هاب وا یک ش شمر اهم نا اوا

 ۲۰ ربع آق تاقا هلتحار واو د |

 9 اولا نانو هی لاقس کد
 . زرهدا دارا هدیناوس » و

 مقاو لاح یگیدرتسوک كناوهلا نازم رکا |



2 



 اضلاوبا هن احاتک لات زا ات
 4+ همه +

 ل و |
 A8 ۵ مه. سام

 سم هم

REE BF : ی ۵ 

 تصح ر 4 دلیلح ت ران دیه و٤ ف راعم

 ردکعب اط ىج ره

 هدام اطاق

۱۳۰۳ 

 یا هم

 و



[ ۰ 
 تست



 YW) ايلا وبا دناخاتک

 ناسا طعم ن ا ا لتضط وز | ۱

 هنوکسم عبد یرادادو لدع یادصو تبصّو بولوا

 هفا رطا نیطالش هحترااو ه رغ ندقرش بولاص هژاوآ

 یلاعت هللا اب بوشود تدبهو بعرو تشخو فوخ
 بویمزونک. تفاط .هتفلاخو زالوا رداق «هلاقم هتسا

 اهن لاذق راو راو یو

 یراقدلآ ندهبماللسا كلام نگد هنآ و ندا د هاش

 هللاصاب نی مسقل وا رفس هسرزوا یراحاتفم ڭعالق

 را ناشن هک نم ی ر یه تولک هنوناه روضح یلاعت

 لا ید ماللسنا رکسغ و . زدرزقم قلوا تیدوع

 ا نانا بس اقوم د د اوشا
 ناسا هللا قح لضف كشرا هفاق ندفاق مالعلا كالا

 هلارصاب جارخ و جاب ندفانکاو فارطا و . رولوا

 هدرالد یرلهملع تطاس هح ردهوب . رولک بولکود

 نه راون بنک یراراش خرف لج راث و ناتساد

 هدنامج یقاخ ٌهنسلا بونلوا اشناو مظن هدربسو



 2 ايفل وا هناخات شر

 [ 1روز رهبنادوزفو رجا لو ضقان تملک شبا
 1 ردماور :ندمللا قل وا قلقعا و قله رآ و

 دوس ولس: ندههاشداب ولتدامتس یس هله هدا زح

 ضرف دق هللایعاظن اون هجر دق لوا ۰ رونلوا

 ۱ قققسما . یال آر, : رد لو ارم دنه انف :بجاو و

 ااا مربا هوای شوک
 | نالوا ,یرایمارک فالسا .لصام او . رداور ه قتلوا

 ۱ 2 كلام و 7 هبنجموت نامع لا ماظع, نیطالبس

 ER ۲هروهظ هکت انسحو تاریخ هېلو بودبا

 مشت .ب و زوتک هروهظ یج و کھ دابو غد اک
 . كاردو ثصنم سه نلدوونب دق همللادانع لاوحا

 ا و دیس نواب روس ماا وسا تازا
 تاریخ كنهضام كولم لج هل تح وب« رلددنا

 1 ندقعاب عماجو ریس شاب هجا نولوا تلاغ هتناتسحو

 . توط صولخو تس قدصو . ردررقم یمالوا ىلوا
 8# ی : 1

 نواه هح ول 4هداتسفو ۳ عقد و دادو لفققت ا



 ۷ ۳ تا |

 نونا تضنمآ هکر ده یاسا انتو لاس هلوقس]
 زوم" کر دقو :نوناوت نموا و ها ندهس |

 لمهاش اب ولت داعس ماع هج لک زال كارب و راصتم |
 هرزوا یناقشسا یرب نه . رد ریئاهرف حطم و یوق

 ویال قوا هوارولو ا تیاعر تتلو |

 ا اطات ھا اع ویلا ی کوو |
 قالب قللوت یصانم هدهیلوا عف د هک هال |

 رلءدنآ ناافدو نازح لیصح ناخ یالآرن بولتاع

 نک د ندارند: نل ها -نانش دنر < یکلع و

 هو تصنم هو هسسلوا فرطرب توبشر بوقلاق
 نم تدا ةي رو هلق و لها كل رد

 نکر كنهلعود,:هکراعو تماعز اصوصخ :ردملکد

 یعدقم فا سدهاحم و,تازغ رایت باب راّو یفظعا

 لالا تن .تغاضا ابو و .هلنه ۲۱ :یرلکلرید .نکنا

 راک او هیس وترش کا کو یا اهن قعاوا

 ندنلا هدهسرا و زم راحوا رفس راس و هنیاوت |



 3 : ايضآ وبا ةناخعاتك ۱۳۰

 لود وج قجوا توشر لوصو بام هصنم هو قوا

 1 ر هللا داسع و . رولوا ظوفمو نوصم هت هلع

 ۲ زرو منن یاش و نیت
 ا یور داخ ودام ناار لو هسا تیفات

 aa ندرت ترم هتب
  .ردناباغو نهاظ ینلدلوا یییظع رخ کلب بۇۇ
 هجو ندنوشر یرلقدلا كلود یالکو هژدهن | وب

 ندنرلکدروتک ههلاع تمانم ها ععط هنلام یتیمان
 رابدنک قحن آ .یدلوا دناع هن هننراتضح زمهاشدا

 .رابدتبابارخ یهیمالسا كلام نایدق نی راترخآ
 ( مهعبنآ نم ىلع و میيلع هللا بضع)

 يلج منهجشوب ثانراترضح مالساهفلخولتدامس
 | ناخ نکا راشلوارهظم هن راناسحاو ماعناّو هرفاو

 اند نوجایرلکدسا داعروجو دالب بی رخ بودیا
 -رابداوا تالاا ل( يخ تولا ماک. ندیرخاو

 .. واب دلواتنعلرهظم هسرب تمر هغ دلواروک ذمیراما

a RENEEتن  OR A 
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 ۹ توب و
 بقري اھ لااا د نا کس
 یدعا.۰ ردهللا تاناما یسهلج. یربعو هلک یا

 کا مرزوا ایم کما نیم رفآ نات اک
 فیس تضانم 9 تک تع رش تصاسنم

 صا وب و ..ردم*او تخاو كلر و هناها تساسو

 خداو .تعاب هغماملوا لمع هجم ینشیاک كنسملا

 هدنناتف ثتطاتم بای را یانلوا .خف نالوا ند

 تولوا نوزفا نددح تالادم تارک تبصاو لزع

 لع لاج تورا هتلود :ینادا: بولاق هدد یلاعاو

 هنوکو هدننس تالوو ماکحو ۰. ردشل وا نوک نک

 بولوابس هن راجا یدعت هرورضلاب ,تال دم ترثک
 ناشرب ایاز و ایاعز و نارب و .هیمالسا هسورحم كلام

 قبال :ه یرابرهش 4لع تلود,یدعا . یدلوا

 هرزوا یغودنلوا نکذ :هدالاب هکردو نالوا واوازسو
 تناص یا تلود و هلغمروس هفدص هنلهایصانم

 ..ردهلا ماکح یطیض كتلود ۰ راهرو. تسارج و

I )نفس اب :نوسلوا تب الف لاو نوسی تام رش  



 3 ایصلا وبا دن اخگاتک ۸

 اهفرش .هلاةمک هست نکس ۰.ردراو- یمظعررض لاندی
 ار ا د دو دل وا مد م یتشرمس رع ناوند كهللا 1

 ٠ لفن ندهللا لاحر ضس نالوا تبالو راد هن مدقو ۱
 | هتساردنا و مادا قز هک رادح هکرونلوا

 ۲ راد تاتش یا هلا هج كعرش بصنم"تعاب

 نيد یوبن عرش ماکحم ندا هسیهلا ماکعیا یارجا
  ندنرلرپ هلا توشر رانا هدیهاط . رد رلکر ید كنتم

 . هیک راوبد هلگملک للخ هنیم عرش نابن بولیریآ
 ۱ .ردنراشا میظعرب وب هناا تسا رفومهف .یدلف ید

 ا ی کک اکا د ےک اا

 ۱ وند د زدملا هبشر .قحهنلوا هدهاشم هل ربع رظن و

 . هلوقم وب هاو اسف و نوک اع ەقىقخل |یف ۰ ردراشمروس

 : ناهجت قاخ تربع هکلب ۰ ما روهظ هدوهب روما
 . ردناضف رکاو یلاوم رکا ندنراجااعد الع ۰ رادنوجا
 | قسم ثي رنش دا بوتاوا مادا یلع لها
 | بودا قاب اضق هدرارب یراقدراو .هسالوا هجون

 الب حب تو مضخ 4 یدرولوا ضح عش ههللا داع

 .هللا نا » هدنناشلا.مظع نارق اطلس مظعو هاش



 ۱۱۷ ۳ ی 1

 یو نيد ین ینتق راهندبا مولعم نب راقح هلوا لصاو |

 یهللدابع روج و یداسفو ملظ هکرد نخ و فاصتا |

 طظ هدنسهیاصا تقلخ و هدنتعیبط کلا بیا ناو
 اد BT هسا راو حد داسفو

 لا هغو نکس لب روگ یسازج تقوا ةلاجتو نکج |
 هنوادع و ل كج اه نفحهلوا لاح هصالخ

 هحرک : زولوا لداع ی رورض بویمهدنا تراسح ۱

 دلال مو داسسف عبنم هدصوصخ سه. توشر

 ایج رج راتاو وش تیاغ هدنصنم العا نکل
 لب دایعلا قملاض لا توشر یصنم فیرش عرش

 .ردررقم ید یتمادن مالا تبقاع و .. ردقم اض ند

 بوک هبیدمن عرش هداج هلبا توشر لهاج رب
 بان هلبا مازتلا لطابو لهاج زب دوخایو هشلوا کاج

 ماکحار . رولوا هج, یلاح كتکلم لوا هتسلوا

 ماقم یرلهلوقم لوا . رونلوا ارجا هج یدمځ عرش

 قلتاض اضق. بصنم هلا توشرو تامروتک.هتموکح ۱

 . رووا عجار هلسلذت و ربقحش ینیارش عرش اشا



 اصن ها یاب ات ۴۷۲
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 قوا للدو روخو ربقف ناروالدو نازاادما یالآ و

 . ردیملگد ناصقن هیهیع تطاس سومان
 ۱ تصنم دارکش بور و توشر دنمدرد .نالوا لوزعم

OEE۱ بودا یعس هغمراقح یە ا یگیدرب و دال  

 ۱ نوه مولعم . رولوا تلود ةاوخ دی و ماط ی رورض

 | کد لود ینتق يه توشرو لظ هکهلوا یرایرهش
 ا باح لود يلدا ۰ يا وا رکا ادیب

 . بتک لاوحا هلح و دا یدلوا راک زور ۳

 ۲ ..یدبشغوا ناسو قضح هرزوا لاونم وب هدح راو

 . قچهللوا رذحو فوخب تیاغ ید یسکیا و قطا

 همادقموب . ردرلهنش نوعام یحدبا بارخ رلناعاخ و

 نم نیو هدنهاشدا ُهیلع تلود هکردررقم ؛یخد
 | راس رک او ردرایب راکب یک | رانلوا هدنرانتمدخ
 ردساب را نواه تاق خو یها شدا تصام

TES هر 2 ۳ 

 2 مرج فو را هسروط 4ح هدایز ه دیرارصنم

 ۱ هیصنم ناو تفم هلب نالو هت هدیراف دلوا لوزعم



 ۳۰ كب یجوق 1
 اک تیتر هلی ماخ ممط و و لو هحوس ۱

 مهاشا نامعل | ناطالتن هگلرب و هورمع « هاگژو هه |

 یابضر نم :نادنراترضح «نامزلا ءاهنا یا نا ۱

 هعرتش .یاضتقم «ه : سختو لید هب وکو .هلوا رانا ||

 7 نالوا الا اعم | رابوا هفتم نوباق هو راغیص

 نبیآ لدع نیطالس هکااشاع.یبهتسیاشان عضو ۷

 ثالرد هو فض سه ارز: لورو گ» نحو لوتقم |

 بیا شا ناولوا یل تک كاا |
 نوک نداروا هدنهاشداب هيلع تلود هل اراک تم دخ
 قصنم ءانکو و مزج ی . ردقو زط تشبعم یربغ

 بروس سس

 لخادم وروي لوا كز وتموغ بونلآ ندعلا

 ناب ی بولوا لساذ و روخب ربقف ناک رداق ؛ ةع

 رداق هتعنص . .رولوا نایاب ی نود قرفتسمو ناوو "

 قع راق هنتعنص ایاعر یرالوق هاتشداب هتسلوا یخد

 لاح قوا مطق یتشعم ةتشررس لوک سا

 راهناکسو ناسبنح او راقحتسم ان یالآ رب تولوا :ردکم

 بولوا حالا لها یعدق. هدهلوا هدیهاشذا بصانم



۳ e اینا وا ةناخاتك ME 

 :ناعما :ردهاب ینهناج كنياطق ناتلوا.زکذ هدالا : ۱
 رونل وا اجر یرلن وام :

 زور هدو رتنکداد هاشداب ولتکوشو ولتدامنس ۱

 ناپ هننرازونم تلق یا ناهج تار فترات
 نالوا عقاو هدنوکسم مر كلاع فارطا کل وا .

 هردیراهاشداب هفت للم زکا مالسا لهآ وام رکا
 ..هلمالوا تالدسو صنو لزع هدصانم هدیزانوناق

 دالواو هدالوا راقعو الما دام هدرا کلب .
 یراتکلم هلگمالاقتنا راک رک او رافص رکا هدالوا

 هدلاک یرادادولدعو هدوسا یراتغرو ناداباو روم”

E نوصم یرادحرسو یوق یراردسع و ۱ 

  3ا مهقالخ تدلخ نفع لآ ةبلع تلود اما
 یرلتکلم بول وا ناب ی «وظع تلود ر نامزلا

 رنه هنیربه بولوا نوزفا نددح یرللوقو عساو ۱
 رثماعنا ..ناشزا و و راتافتلا هر و هن رلدادعت ساو ۱

 لیدب هلینامز و تقو هلگما اضتقا قفلوا راناسحاو ۱

 ها نیا رو ۱۳



۳ E 
 | نوا .راهلواهاگردن هلوا یرالغوا لوق اب و رانالغوا

E د هدلس ی یا | 
 ه وق هدایز  aیهابسس دیزرفو یعارج اغاو

  eهله ر ط لوا بوالوا 4 لکلاب یا

 یراشواجو یسادقک يربو .هبلوایرجکپ هتسک
 لزعهجوس بولوا رارفر هدرابصنم لی - ید

 هچوس هجنرزوآلاونمو ی د راطراض ۳ رهلوا

 هبس رلطباض یحد نو . . رلهشلوا لوزع اف

 راتعد ناناوا رک دهدالاب . هلوارادک اتو راهش مک

 لودع ندعدق نوافق و .رهما یر یهنسک ها

 بوناوآ طض هرزوا لاونموب یاعت هللاءاشنا ۰ رهيا(

 كجیلوا یهاس و یریب درفر فلاح هع دق نوناق

 بولو لرتت هدابلق نامز كیا ید یدرا و
 -یلاعتو ها” قح . . رولو نسهر یلوا یلاعت هللا مصاب

 همرح ناما هلوا ا ریش میم ن و هرات وب

 ای

۳۹ ۲ 



 - ایضلا وبا هناخاتک ۱

 رد دنا نكت الاجا كنمدضاط لوق نلهفولع

 e ي

 صحت راق و نودرک هاشدأ ولت شو ولتداعس

 | هکهلوا نام هنت راس انش هک نواه عبط كسرات

 ارقا نراه دار حح یتسهفاط لوق ییهفولع

  "تیادحآ هدنقاخ وب لا وا :هکردوب قیرط الاعا
 . لودع ندعدق نّواق ووا E ناتوا

 نوسل وا هلنما شدلو ۳ رسا وا ندادتا لح هوا

 | نواه مرح ر هدلس ید و . هیلو و ولت عطف
 ۰ نوناق ندراقاحوا راس و ندنعاحوا کرد 3

 . یرادقمیرلهدیم نیک لک را 4 قم هک وب رزوا

 . .ندنرلاغآ هسرقح رفن ردقهنّو . هیلوا هدایز پولوا
 .,ملطق یسهفولع و . هوا تاط هدارم رادبقم لوا

 لع هچوس راطباضو + هوا می وصل رارکت رلنایلوا
 مفر ندنرلارآ راتعدب ناتلوا ت هدالاب و . ,هفلوا

 ۲ ندعدق واق ید یراتمدخ نیمزالم بوتلوا

 Fa ید یا زغاحوا ی هسلوا هدابز

 همرش ود : هکر ولوا سیم هلهحو لوش یلاعت هلل اب نعت
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 ۱۹۸ كل  یحوقت

 . رولوا نمهدبا لوخد هناگیب و ییتجحاَو ایا بو ایاعر |
 فر طر از كرامو تماعز هدهیمالسا كلام |

 زاتعو هدب ا نک رو هل آبوس وب و 9.۰ رولوا ۱

  ولهبح هرروا ناف ی ظ رام با راو اعز

 رکسع كم زو هک شی ترد یلاعت هلال هر
 هحو هعاح هب سه ی و ۰ ظ مالعارفط ماللیسا

 لات دا لک هنلاماب هسیا رولپ روب تعزعو
 لوو ۰  ردلب اف تو را ا ندفاق مالا فس

 . رولوا ی یط.ض لات هللانوعا جد كنسههاط

 اراعر بولوا ناداناو روق” دلاقوف هنمالسا كلامو

 را تا راو اعز < رولوا لاح ا بار و

 طظفح هدننماقم دالا یساناعر و یرالوف

 نهزدسا نوا هن سکا راق درد نوا تارو

 نههدما ی دعت یخد یلوقوقو نسهدیالظ رارادهب رج

 : رولوا نوزفآ مالاسا کوش تولوت ّ تاس 3

 كرام ی رمن رام و شاعر ىلاعتو هب اس قح

 : ناسرل اس 4 همرح اما 4 امالا e تاق

 . ان دید r یا قد



 ایضااوبا ةناخحاتک - و

 هد آ یراقازیاب هبا یرایهج زارب و قلوا نک اس
 زخآ هرکص ندوب بونلوا عرصت ترزوا كمشارقس
  هلنا ولهچن ,كسکا | ندنوناقّو 2 رلثلوا نر انتی

 یهو هلر و هرخآ یرلکلرد-كرناراّو هواه رفس
 هلدصف ییدلوا نک ایسو.یسنج و للصا كسب

 هتسیا هن یگلزیدو یلاضو نسّویعما كنهنرق و

 طیض هللا قیزط و هلا و ینارب هیلاکشا لصقم

 یتالولح نالوا مقاو مع همادمب و هنلوا, ماقها هقفلوا

 كنافوتم نوجا تم یراراقاحوا ل وا هنب ید

 ناتسحا ,هنلعوا هسا: ناو یراع و تماعز ولرد فی <

 یراولهچ رار هجلوارداق .هجلقر هبا غص رگ | هناوا
 :دالواّو هنراشادنرف هسغو یدالواكنافوتم ,هشا

 .هداز_ ینعو یمع هساعوب ی دو رو ؟ا هلپ رب و, هغر

 راعوتماعر هرزوا ح ورشم هجو کو هلن رب و هار

 هنساقاعتو اب رقا و .هرلهداز قاحوا و هل رلرا ,قاحوا

 رولپ روسس .نوناق ًاددحم هرزوا لاوتمو بوللوا هبیحو

 هنیرلارآ بولوا طوضمَو كلاب نامتو .تماغزهحنون  هسیا



 4۸۸ - یر
 هگلرد هدنساب رقا و هدندالوا بولوا قاجوا یلغوا ۱

 ن الن ههنا ادا راو یس مک قو یال |
 4تساعوب 2 هللوا هیحوت ۹ E هلیطرش قلوا

 دعاقنع باولوا دنع یندن و . هنلوا هعوت ةرخآ
 لوک کا رووا مفر یرادعاقت ید كرانلوا

 یرافدلوا فرصتم نه رط دعاقت هبسا یقحس

 . هئلوا اما هرلودنک هن ږزوا كچ افسران مارون راع

 نوا ضاوخو هل رو هتققسم با لکد کرا

 سغآ راه رق نالوا: كنان ر عبرش .یفالخ و ترە رق
 بونلوا هیجوت .لدب هت رلهفولع هنسهقناطلوق ۍلهفولع
 قالوا راج -اغرش و هلاق دم لماع هتش ر یرلهفولع
 هدالوا ملصا ٤ ردوا رک ذهدالاب هکیراهب رق كلغ

  ورقمو اما هلا یطرش كعسارفس هل" یزلولهبج زار
 راو راعتو تماعز وادقم هن هد اباه هاب و: هلق

 هنج وم /ۍزاهزک دن .پودنا :هبجوت راگ رگ هسیا
 هديا رودص نوه. نامزف هیوا: نار دیدی او

 هدقاجنس نالوا .یراتماعز و رایت هدنتار كنب رهو |



 عار EES ساو عیزو ناح

 ٣ ايضلاوبا ةناخعاتك ۱۰۸

 ۰ یال
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  یرایشاب یرچو یرامت باب واور انعز ًامومع و :یسگب

 TT هدر + رب راشلوا قامخسا تایرا راس هلا

 رل ۹سا هج و: هلغلوا رضاح یتس ر»««هشلوا

 ۲ ي مدا یکم زخم قدما رامناک اب
 ود را ەنلبا عزو هدعل تولوا رضاح: یم ول . هللبا

 هاى جو وب ەچ راق ا یل اج اکو ذو کوک ناف
 نوناق هتس راساک هسلامو هب اخ رتفد و نواه ناودو

 ةتهبا خوک اهوا( یادم ةن راتو دمار چی عاف 7

 رکا ذا هد الابر ا اینو ا ن ایما هلم و واوا لوا

 دح و ناعم ددع هرو نم فئاوط هرزوا یی دنلوا

 ا دا نددحا.هتیلوا صقاو هدایز نونلوا ؛نادلرمت

 ۰ ندنواتار, یگابتاک و :یگلشواج و ینلهقرفتم ك رانلوا

 . نوناق بولاقهلا یراجو یتماعز بونلوا مفرو جارخا

 یرافار اب تولوا نکا هداج ولقاجنحس هرزوا ا و

 . یراهتو یتماعز هدواعس یا هلو دوحوم .هدننل 1

 . قاجوا رگ ۱ یاد انها اهدودنک تنا ,ثنالوا



TT E 9 
 قورت ایس نیا نو هرز ناجا لک |
 2 اتو هسننّو هللوا نامرف هلگوب مکح هدتلیاره "ها ۱

 رگرا رد شواح رک هقرفتم رک ۱ كدا چ وا هنلوا

 هززوا ؛مومع ردرابع تادراو :امعز و /یسهرمز بابت
 تودنا. لاها هلوا مضاح هدنناب زا یگب راگب د یتمامج
 ندکلر د:نویلوا هتسا رولوا رنک, ره ناروا ضامن

 ت نالواردوشتومین یا اد و هلوا جور

 ھا ماتقهاو,تقد و هلن روک ندهدنرزوا را را و

 هلبا یلوب ندقاعتسا. با را ۰. راهیلیا صعح و شیتفت
 لب رلکلربد لرانلوا قاجوا یلغوا قاجوادوخای نش

 هد رالا و ؛راهلق زرقمو اها قیاس رازق رب هدرلودنت

 نالوا دیق "جلف هدزالاجاو رادریوو یرلمرک ذن هیجوت
 قله زاَو قلق اب الاح رده اقم ىج هکراراعو .تماعز

 لوق نیک قم رییلدو ر ەچ ۈچ ى ماچ ف اول

 هن تالا .هدنرزوا یرلهلوک و راکتمادج و ردهدنلا

 یززارا يت ی. تماعز» هل وقم كوا ودنا: طبض يررلاغآ
 امت .:رلهدبا هیجوتو می نوت هقاقحتسا باپرا هیلکلاب
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 1 تب بد اک ۱۰۹

 ررک هلازآ | مدآ زر اق: یلودو نئد و ترجو وا اوز

 ۱ ٠ ردروصخ 2]راوبا رلزامارب هم و .ردفوح یف مدازامآر

 1 اف ۱ ردیسهلوقم رها ت ربک مد وا هتسلوا هاب وا

 ۱ ولت داعسیلاعتو هب اڪ قح : ردک وک ھا ج

 | فلا یک *ثلاع" هست راش رش للق كرمه ادا

 مولال تنوشا مدو تنات ادب نرازاب رر رد مالک 3 ۰

 رتسشم زاها یخو هارو هراهاشدا ی
 .نلاملاتزاب قاما هلنا

 شتنسساو 40۱0 e هی سس

ra RC VF 

 رو اچ پاب راو اعز 3 مچ زوي اپ را راع و تماعر

 ۳م ملا رونلوا نايعو نات هدلحم وبسا ی

 نیعمای نیدآ سسعتال و

  رضح هلالظ ناقاخ ولتکوش و ولتمغع و ولتداعنس ۰
  تماعز ,هگرونلوا لاحخ مع هن انویاھ پاکر كنب رات
 3 نسیم هرزوا دام و ۲ ی یاس < ڭراتھتو

 * نفاق فو هکاز رولوا رتسیم هاهجولوا لاحت هللا ةا

 شام بولو ےہ مآرخا هی اکا ۰ یراتروص لاا



1 

۱ 
1 

 ۱ ۶ ۵ فو ۲ > وق

 هب زانا قالسج یال اب ها شدا نالوا كلام

 ELS عقا و لا .یدابا لاّوسوید « راوی | ۱

 ۱۳ تک ua ا

 را و نا نکا قوت ربغت و لیدس هدنراگب قاین و

 لیکم ماللسا نکشع مدقم نږ خوک هدنس تماعرَو

 رلتکلم- هسالوا نامرف رفد هنيا هه, یدلنا

 رش هدف چ وا ییا هدهنیس :پولوا ف رهملق ۳

 رایت کردم هجن قحب تمک> .. یدرولوا یساغنوط
 رورب ,سفن بورتوا هدلومناتسا بوریگ هدبس تماعزو

 دوالد رار و هننرالعوا قاجوا بوئلوا ناسحا هرانلوا

 لبادبت ید رلگب و رلیگب راگب و و ربندیلهیارب و هراتگب
 : ند یادعا نولزون نزود ل وا ورم دل هوا ریست و

 راکم زردی  مهدنشناطرا- لغزو ی تیلع «تناوق

 هدالاب هکردو نالوا "قبال هتلودو نند ناه..ردشلآ

 هنن رالها لرد نه یصنمه یک یعودناوا را 3

 هب یهاشداتامدخ ناز ناحو . رلهروس ناسحا

 شم یرلدنب نانلوا مدهاشم یمدخو نابلعا لب

 .ردکر ک ك ماما: مياضنوجما هانگ زالو ,رولوا-پودبا



 ایصا وا .دن اات ۱

 هدنسهس ۱۰۰۳: یتح ۰ رولوا تاود رب لدایعم

 نالوا اخ م رق هیت ما یسهعلف قناب عفاو

 [ لقع: نیت لاب یکن اب 6 ناچ: یانرک یا

 چراو ناهج رومشم هللا نافرع و لع كارداو

 لوا یدا ناخرب رادان ناعزا تحاص نیایش

 ی ودرا:تولک مرفتس: نا ناشدلاع نامرف هدخزا
 مظعا ماگ رک هو

 رکسع بوردنوک هلابقتسا .هلب رلرکسع یرایگبراکب
 رابداو و ار هدنزاقدراو وشراق "برام الآ لمکم ید

 یازک یزاغا هیلا رام بولوا لام الام ندرکسع

 لاو تفت ی روک یک شی یی
 اقرار ام رخ وو یک هما نکن
 یزلروال د ولتآ یلانح یدکی هنوطو یلزوم ٣٣ .همرایژ

 یزراجاش دان نانعلام بولاق هتسیمدو نازیج دک

 څ یب ضوء قرش یک. ردنکبسا هلرکسع هلوقم وب
 ارادو ردنکسا ایا 2 ردراوداق .هگلبا لنا بول

 5 ا هرکسع هلی وب :. ردیمراشلوا كلام هرکسع یک ك نوب

 36ص ف
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 امون اشاب ناس



 e A فا 1 19

 فو ر اعطف لات هم رک قلو ماظتناو مات |

 تاورغیلاغت هاب اع هکردتلود هن. زالوا یراط |

 عقاو تکه تک نواهمالتا کک انع هدرافاصمو 0

 تویلوا ریدنللخ هلع تلود الصا ییاعت هضم هسلوا

 هکر یهو الی واوا! لزا نما ید |
 نگو نول هدهلع تلود و و نیا ا هب زب

 ید یندعم مدآ (یباایوک: یک یتوداوا يدعم رقاب و

 ینزگب شب نوا هکردرا و مذآ هدنزاید دووانرا . :ردرا و

 هنتسانذا. ردواون ینالغوا روالدّو زابهش "رولک جاف
 داد سه نهشرب .هشلر و كل رد تقوا تراب رش تاقا

 اول :تالرب درر هکر دهان نر وک یل وا ن اوچ
 اج 2 ووا نا ادای ر کیم خش ناو هسادناقا

 تانه و نادم ندعم" هلا یر تازجم هیمالسا
 هک وا: ییلگد دلم راقالود وا جنا املا و لاخر
 ادق ا گه 7 كد هس"ن وا هساوا .عقاو تیک

 فررط هک ناه لو هود شل وات فکش:یغایاوت ۱

 هنود ردنکسا "هبلعتلود وهلو ازاد قند زایی پش



 ایضااوبا دناخاتک ۰ ۱۰۲

 ê چ كيج ترد "قرف-امدقم هسرونلوا یزو

 وشراق کر قرشَو هدرب و رحم هنس ..یدبا

 تو نالوا توس یدغ» + یادلا زامهرونط -

 وار هنتیتسمو زولزوگینن اک و رلکلعو

 زوی «یلاحت هللاا تولوا« نلتضاح تاقاما هوت هسا

 کس ترد هلبا یرا هج .دیا روهط چت كم

 او :رولوا صاج کچ مس و بت كس زوب

 یک هل یطلخ كن هن یک كما تفلا ع قجلوا

 هزورضلا ید نید, یادعا؛نالوا هدفانکا و" فا زطا

 اقم الکسا هللا اب تولوا دانقنم و عیطم

 . ردودنوب اعاد یراسوبناحو یراچلتا ارز اروا و

 ا دقت نا لر کو ر رک اظل ا ماظن

 نضقي یدعت لا نمت شب شعا هدتنمافغ باوخ

 کا ھت ناور بصقت تاحقا نک ر واوان لااا
 نا ف قدمنا ھوا فوخ ی ن زه د - یدالشاب

 ۔ ا رخو جابو نلراشاب هگمربد نی رالقع ۰ رلرولوا ناوو

 ینا هکردهلع تلودر تاودو رارر و نشس یح



 ¥ كب .یحوق ۰

 ندمه اشدابولتداعس هدا زج زور هکفلاخو اظ ردقو
 نت هبلوا یخ تام اتداع دانم رولو لا لا

 ند ساک مزار اکو یاب مور زا لا
 لزان هقئاس هلع بيرق هنیرنوباه قم هتس نیک |
 اب رتعنو نانو یاش یراوید كنهمرکم ةبمکو قلوا | 0
 یا وا ابو ناچ واخ ییا وات لس ۱

 مند یر بلا نامه کم یوا تن ولاوق نالک
 قحو قلوا رداضراقلخ اتسک هجو بولوا باقم |

 داخو قاب هادهستماف ییهلع تلودو یلایمتو هاج |

 نمرو فان هیلع تنطلس نادناخ ردنامز اقر  هلبا

 باویما روهظ زاهدا نیش :نالوا .یرانیلک زانو یلاهم
 نه قد لول یه مار, یخ درون ال وا لی ضا

 یودوس للاعتو هناعس قح . ردیهلا هش همهاشداب

 . زامهلوا رهظم هه یملا هس نوه هم ردناهیش هنلوق

Eلصااو . ردمزال قالوا هدتمو ها |  

 ندب رز وا ایارپ و ایاعر هاب ر دقت ثكنیلامتو هناحس قح

۹ 

 ا

 هقاقحسا باب را را تماعز و عفرو عفد سو ل ۱



  ARایا وبا ةناختاتك ۱ َِ

 يج نالوا: مزال هح اش داب: ولت اتم و ولتد اعس

 ددهدننایپ لاوحا

 مالا قم هاشداب وانکو ش ولدا حظرتارسات 

 ا نیر هنر یر ورام با
 دنعو اتجحلا؛ هلو رلو قلات هلل هکردون خاتنک

 ماج لاقو لیق هجو ندیا رودص هناخاتسک ندریچا
 تنرونک فز هنیرل روئرب ری یامتامج اواسوتکه 

 هب هک: دوخایاو نوجا مسه "ظح هتل مدزاب هک نه

 ردق یگیدسشزبا مرصاق لقع .مدمزاب نوا تصعت .
 دولت  ن دکل منش یالوا عفان ه هباع الختتارم.. 

 ییطصم درج كاب حورو یلعو لج: قح هدصوصخ و

 مارک ٌةکئالمو ماظع ءایبنا ئاسو هلع هللا ةاولص .

 .رولوا رلرفس ردلم هوب هک وس هی . ردزلدهاش ۱

 یار و ایاعر بولوا فلتو عياض نیم لالا توب هو

 بولاق رادتفا یی و"نونز ماللسا رکتع + رولوا لاقا

 عقاو «نمریا هماغ شیارب و زال وا لصاح راکرب هب .
 هود دوا نرو گیس هزرک یرا تانغ نالوا ۳



 9۹۶ كب یحوق

 سنا اتل تننوتلواا نرو ادا + یدلوا مظعا

 ناوند یر . يدا راو کرک ی قا نت

 ش ترد ن گل ی ید و دز

 را و ینبباخ هب هچ کک 1 و یبا رشم دعا زو

 ئرل بق هرزوار لاونم و ید ارزو چ یدا

 زوو یط فراق ز زو .هدنرراکءاتفح یر نه بولوا نم

 رک نام رف هسشلوارفس هر ر« یدرلسدود راظقا

 هجا وک نر ول دیو فا ودر و تا
 هگمزودا وق بودنا هجوت هرب غیا ا رسام لاجتسا

 لها و :یتزکننع هنا یدعش . :یدا زالوا یحابتجا |

 مراکش ك ىن مرام و هلو ن راھ اج ایچ تصانم

 کیا. هساک مزال رفس : راررب و هتتزو هرلهطوام روعو
 هم[ تن . رازامهل وا رداق هغقیح هلباراکتمدخ

 ناو املا رق دز دنفآ مظع هققطاقاراشماد

 زا شدا نامررف و سا قا رد هر ز وا

 ۰ ردگنیراترضح

 سس



 ایصنا وب هناخاتد
 ا ا

 نازک 1

 یار ا تفل عرش:فالخ نوجا تار دا

 : ؟نرع زلتیما نالوا ضرع لها یمازتلا بودی و
 1 اک هباما یدو قسافو ضرع ی هلگماما

 3 بارخو هس رس ؟ڭ نرل رق نواه صاخو تاعطاقم

 . یدلوا ىدا. هنسلوا

 .رضح هلروفغمو موج مر هکردوب بیس یینشا

 یی 4
۴ 9 

 . بوروک نوو كانهنم رخو :نتوق لاک كلوقب ئات
 حب .هزلنا ید, ارزو, بو ردرا .یرهش و تشرز

 هليوم «.ميکولم نيد ىلع سابلا و » هديب بزلوا
 ه ره و, تنیز/ تلخ, ع اهلج .بولوا لماع

Si Eeبضم کندراو هب هس ص رد لر  

 زکلای یسهفیظو كس هفتاط لوق و یبوصح كناها

 هزواج و یادع ,ی رورض 3 1 هنسهخآ ثكعا

 .یدلوا بارخ لع هلبا زواحو یدمت ,. رایدلوا جات

 و ار ی تاودوبا چ

 1 El رجا یداماد شاد رج ۳9 ردوو تعد ر
O O OT OO ET N 

 : نو ٥ ر < ید ر رو ىج درد هدرفس زاوتکس



 ا

 ۹۷ كن یخ وق 2

 یخد هزانلوا قوقو هلفلوا رورغمهیهاشدا تافتلاو

 فالاعنفلوا هدلاکیراتافغ پوست لنت هگمعالاوس

 ۱ ."یدلزو یعاظسا |

 ۳ راهمرکم هک هک اردو تتس.یجخچوا

 مظعا رباز ور برو هاا متسر یناطاس هامرہم

 هدعانتتخ هدام نغلوایرارطن هغ لاک ییلنا

 و دقلوا نکا نوا: خف هدننالز یدادجآبولا

 ههاسشدان رب ندهتاوط ؛هلولما هکیدلنا تا بام اه رق
 2 یخو را ۰ یدزدا تلک ةلدغملوا ةت زخ

 هنسررهم الاح- . زابدلنا فقو هه دالوا تواب تاربخ

 هلوقم لوا . رولک هغا زد كؤ زون ندفاقوا لوا

 نکرونل ۲ «یربم قصاوخ هدقدلوا توف كران اطا س

 فالخ ۰. یزانشاب:هکمنا قو یت درا هرکس

 عیاض زاصاخ وب نالوا نیس لالا تیب فرض عرش
 زاید یک, هننداسقتعا باوت ےن یدلوا ففلتو

 هکت اعط قم و نون اه صاوخ :هکردوب بیس یجشدرد
 ىس اشاب متر مظعا رب زو «ردنیلسم لالا تی



WwWاتو هتک  
 "یلاعنامرفو سا قات وا لاوتمو لاح تقنقخ

 اک ازور خا جل اع هاشواب وائواعس
 اب باب

 یلالتخا؟ نال وا هدننام زنا نایلس: نایات م وکر

 ری

 ريض تاس رات مضخ هللا لط هاشدان يلوا

 نفخ" ردیلا ماهلا یاهاهجت تآرم" کی را رم
 .  نادز ناخ ناعلس ناظاس هازوفنمو موس هکه لوا
 ۲ لر هدام نالوا .تغا :هلاع لالتتخا هدن راه رش

 «یدابا فو یگللا ناوید هسضنس «هکر دوب" یدک وا

 وگو یخ یو کا تیس اک
 کا - "یدلاف نادا ههاشداب هلن یراکب راکم و

 ۲ نالو یوا دیس ندنمادخ ضاخ مرتس "هکر دو شش

 توا بودا مظعا ریزو ةعفد < ییاشاپ هاربا

 _ ٍ:هدنن ضوضخحم هاشدا یھ لرد دیک ::یادمنزوک نهدعاق

 1 هلگعا مظعا شنید دال ز زا نوک تورا

 هلاع لا وحا را هلوقم لوا
 3 0 ERE تونلوا :یرافوفو



 9 كب ا

 هده رخ ا هلغغلو اب زا رتخا .ندقجتر اخ هتطلس روما و
 بوبا ناسا قاجتس رب هللا تابح دف بولوا

 یعودراو ںولوا یحاص تردقو تّوف .یدارارردنوگ

 هج ی تادح سس بودا زوم* قرار

 ندیم لالاتیو ۰ یدرولگ هروهظ یرارنه
 لکم یخو ,ند ۰ دات اقمزک ام صاوخ گی

 هرزوا لدعو,قخب < یدراررب و تناما هچوو هرامدا

 ااا ملرتفد .تادرفم لاف , یرلکودستیا :لیصصح

 مقتسه و لماع ہلال یتکلم یهو . یدراردبا
 : نکتضاق الصا ران | . یدرازر و هراشتفم. رادندو

 نهنزخ ید دنا یدا رازایغلوا لع ند

 ندلاوما نالوا لیصح هلا مط و ندماشا لام

 هو راررد هبهسک .ینیلسم لامل ا تیب هن بودما .تنایص
 یم ب ادا اما تب قمی زن یلام. تن هک

 شف تسز هدقبس نا او هدالک و و هدراهاشدا

 ین اع مدق نوناقّو تقفاوم هف رش عرش .یدیغو

 . یدرونلوا زارنحا هدایزندتعدب و تیاعر ۳ ۹



Eایضلا ویا ةناحاتک  

 ۴ ا .یدبغو با | نادنحو . یدولرروک, تافل

 « نارد لیصح فوقو یغنناک هلاع لاوجا.ندتهج

 .یدا ررقم هج هل وا یخد هدهبلع تلود و ىح و

 هد هاناو د کسا (راتسلاةجرلاهلع) راپق ملسناطاسو

 | نیهاشداب رللوق .نیلوق هاشداب بژیلیناوید تاذلا
 ر رو ترد هدومزا ر کو هدید روما . یدرا رولم

 یگب قاینس هرکه چ یرب یهو .یدراو ی رعب نشور
 قبال هتلودو ند راسو هاخهبح بولوا زیاد

 م زا ول تاک )جات هدو ت تی

 نیکو | نیتضحت یفوقو :یننفاک هلباع لاوحا .پوزوک

 یسنگبراکب لا مور هدعبیسکب راگبا نلوطا | هرکص
 بوروتوا .هدنتل [ هق و بولوا رب زو هرکص ندقدلوا
 لقتسم مظعا ر زو , یا رارادربخ ندلاوح ایه

 هع رک و. یدزما هلخادم هنس هتنطاس روما بولا

 مرج دوخای و یحاص بسل و بسح ینیرلهمرکم

 داماد تورو هب ولتیلپاق رب ندیرلهدرو رب یرامرتح

 هنتکلم, لاوحا بوسروتوا هدهناتسا رانلوا هاشداب

 تی O یا نت زا

 1 تا یو tl سشوار ی یا

1 
u 

۱ 
2 

3 
9۹ : 3 
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 ۹۳ ا یی
 نقلا ردقم ورنسم هناش"نع قلطم ناف ةر راهووس

 درک نم دنقاهان ماع هاشداب ولتدافس نامرف یاب هلو

 تار نا ناهس نالطلس RE رم
 ھات دهد لاک"

 بکر كت راترضخ هانلاعهاشداب ولنکوش واتلود

 یرلنوماه مولعم : هک ردهدنن لاحتخرع هش زانوناه

 یلامت هللا مه دنا "نامع لآ اغ *لسلس هرزوا یعوالوا

 ترک و تکلع :تعشو الوا ندراهاشدأن نازل امو ىلا

 روفغموموح ع نالو لاک.ندننج تکو شو هنن رخ
 ثعاب هملاع لالخ هو .بولوا ناخ ناعسناطاتس

 تودا روهظ ۰ هن تنافر كرا "ید لاوعنا نالوا

 ههل وطا هدنامز "وا یرثا هلفلوا هدنوق-لاک تلود

 ترضح +۰ یدلوا نهاط هک و دهن اف ر تونم

 لا ناوضر) نیرگراپ راهجو ( سوهیلع لا یاص) لودر
 لاعت هللا رانا نمطالسو افلخ راشو (نععمجحا ماع

 یتطانم كهللادابع ودیا ناوید هتسفس (مهنیهار



 ایضناوبا هناخاتک ۹۳

  كاردهلمان تلنهسک هك قوا هلن وب: .هنلواماها

 هنب رزوا رالوق زسدازاو راراکتهدخ و .. شمهدبا طض

 همان قاتع, هدند یلاکشاو تارب ثاسک نه ...رل مهد

 یا اوا لمع ریا یا یراق ها لولا کا

 :یدزالواجایتحاهروما هلوقموب هلغلوا تنایدو تناما

 قوح سلتو ر وز و هعدخ و هلببح ید اما

 , زاوا ج رکسع هیوا دقت هلب وب قاح بولوا
 بصانم , زالو, صالخ ندنسهلخادم ینحاو

 ید راو تاو هنلوا ناب | :هناها کاک

 راسشار .هنلوا ,طنض ندزوب وب هرزوا ماعها و ِتقد

 یهثبخ توسشر رایشتن و ؟راررب و راک ینوشر

 اتیا لات اچ قار اوا و
 هللا نعل »,هدنقج اثترا اصوصخ: .زاقلاق هلکلاب ندملاع

 هام را ىلا ا ارل یا فا شو

 هداف کرد کا یلج ی .نلومام نے

 هضب وق هناها یصانم بؤروپ لمع هلا اوم اةیمطق
 لنج ,«یعایسش.لذب هباشترا مفد ندلاع .هقص و



 ¥ لبا یوق
 لها یراتاکب نواه ناود و .. "هلوا ینا هغاینس
 رداقهنس رب رحم همان لا شو یحاص لکو تفرعم

 یقتسشم یرابنک هیلام و ینقاخ ۳
 نیت :وادتقمو دح هد لز نه و نولوا زادت دو

 نالوا نیت. . هنا كونق ناتنصهو هداب زا بوللوا

 شوا رک ۱5 هقرفتم رکا نالگ ةدابز نده ترم
 یژاتساتک و. یراق تشو الو یراقل ەق رفتم زوار
 . زا منان زراو < اعز یہ ہلاک “ںولاوا عفد ندنراتار

 دانا یراولهخ زار هرزوآملف نواق ئر هو .رلهلوا

 ناتعساهرقسو .هدطا رود نلاع ناقرف ةن رزوا تاعا

 نوناق هزل هفناط ز مسل دو “هج وح نایلوا :رذاق ا

 یراعم و و٣ تماعز فوم وا نینعآ رل هفولع هرزوا دق

 نتواجو هفرقتم نوجا میم وه و و. هلت رو هنا زا

 اثاک هرامت بابرا و نت اس وهوا ےن ر ناک دو

 -داوا :نک اسو یزل ت جنو .لضاو لاسو نش ناکنم

 یناور و :لاک شا هلبا یراکلرید و یراتکبام یزرلف

 بونلقوب دنا .تارب» لوا هی هدقدنلفوب نیوابوراو



 ایلاوبا .دناصاک ۹.

 3 يخ وا توت یراهانک و مزج و هلوا یرلارتشمدع

 .دافولظ بولوا لصاوهننک هنر مات .هلوا لزع
 بوشاوا :افتک,ا-هلنا لزع - هلوا ققمو تنا یر

 ثماعز و هلن روک :یرلازج :نوناقلا و عرشلآابسم

 هناتسا تودیا هبحوت زایگب راگب هرزوا مو .یراعو "

 هجان اما مخا ذو جاوا رم اپضلو ایا دا
 دردم ,بوتلوا ناسحا .هلضف, بحاصو لع: لاها هیلع

 زا حد نراه 1 توغر هوک رسا نقوش

 جاوخا ندنزاق رط ناسنوا لهاج و هی نوک
 صاوخ راقاقعابو . هيلز و بصنم دعبنم بوئلوا
 ندراراعّو تماعز وللامحا بولب ریو ندنرلهرق نوباه
 رقد كيرالا .یخوق یلاع هاگرد 3... هسلرب و
 راقلهب زالوا هنن ..ردنسم و:نیعم یرلقلهرآ داما

 یش رب هما لهوا: ندرامتو  تماعز بونلوا نیت
 هرزوا: یتیدلوا روک.ذم ؛هدالاب یربنه و نلرو

  هلوا راهنسک« ناژرا و ییا هگلکب راگب و هغاجتس
 هرزوا یلاحوا :كلذك ید یرلهقرفتم یلاع هاگرم و



۸۹ RI 
 بدز و هد توس عقدو: ناوبذ لهاو .الکو مچ بعد

 رووا نا ینحهلوا سیم

 لس نت ةا اط اد اش را ولن بش او ولت دام
 قرشا بق که لوا ناهخهنهرلارفا روت خش تب
 كلاوماو نازخو هسارخ ثلامو ایاعرف هداتنف و هنتفو

 هحو ةکمادام , ردشلوا یخ توشر دس :هتناصقت
 .رالوا کیم تلادع هوا عقد توشر هال ندضرا

 وصاو
 م

 ردوا یس۹م دقم ال وا 4تسرولوا نواه داس ییفد

 هسلکلاب كناشترا . زالوا رمسیم اع روما

 ندنینقاخ همنط و چا تولوا لقتسه مظعا رز

 ماظع :یاززو و هیغا لخادم :درف رب هتعاس زوما

 یتفد و یلکلرید هدنرللوبق نالوا هدنولتمدخ

aمقاو هدهیمالسا ورح كلام و هیلوا  

 یشملک هلا .یرازاو یرللو یر اقا تو ثلایا نالوا
 راک نالوا زاقو نج امو نندو وادمان و وا رب

 اا لوا ناتسادنوممم رک ناک هیرلیکب
 بونلوا ولکلرد ی رلوله.> نالوا هدیراتم دخ یو



ES ۸۸یا  

 " هدنبرق ناتج وگو هدنتب, ماللسا : اشدای چوا
 یبس . یدریو باوج هلبا چک هنسهاج نکرولوا

 4 ۳ ۳۹ رو .» ر 1 ی

 . هلو هاش هگما دقت لاک لیا اباعرز و بو رو دوم

 هلگم | داد و لدسع نکیا ب تؤم یو نيد ېپ

 نیمز یو ر ۀفبلخ هکز مه|بشداب قجلوا دیؤم هلب وپ
 جا فرش ۳13 هک. نامه ردیسد و تلود هاش

 هللالضم هاب روس فورصم هنفرط دادو لدع ,یرلارا

 بولوا نايتس یتک ریشع رحم هعبس ملاقا ناعتسلا

 كلاع . ردررقم قلوا ناماو نمار كلام فارطا

 طونم هت راه رش بلف لر اه اشدا یاظتساو ماظن

 قجاوا حاص لق . ردناعباق راهاشداب . ردطوبصو
 هرو هجون هگلوبا كولم . رولوا اص ید ندن
 ردکم لاح هسردبا هجون هگل زولو ماظن ارس ځا

nM: اشداب .ره توا هدرار و صر و هوبم را اغآ تولوا 

 .ردوت لاح تقنقح 1 ردوظع مسلطرت یدوحو رله

 . زدگنی راترضح ارآ ماع هاشدان نامرف قاب
 هو هس



۱3 ۸۷ 

 ناو اشاب دمت لکت -یغادو وب زو نم. یدمتا لع

 هناغ وا ین ری: هاش كلج دبا لتق نکیا: ییکب یلکی
 لغو كناغوا قوا توف یخد نغوا : یدربو

 ریپ علیا زی ن الا: .ید ریو هبیصرب هدنشاب ترد -
 نج ينا نازو د راو رغ وا هیات
 زابل وا لکن رک ی کی ےل ا لح ادم

 ۶ یی یاو هداج عام کمان کھل ترا
 هالغوا هدف لوا درم نوتا ل نع هدب

 .ردفرصتم اغوا كته وکرما هناوز تلانا ن لا٣ یدو

 راذداق راک راکترروا لاوشم ید یاشار

 قالوایرج .یدعا لزع یتسر تورو یا

 مس هر زوا دا يه ید E ىدا ل
 بودیا لوق یف وعر لکم كيب ییا نوا ۳
 نامن هنیراناطاتس و. هنمرلناخ ید رفت لس قرقو

 نیراتکلم ناردنزامو نالنک هلبالوق رادقموب بودا

 راشالو هجا هدنراید كب زواّو دنه بودبا ریس
 اوا ف هک و 0 ا



Aایشناوبا .ةناضاتک  

 ینشوج خو یر ES نالوا هدتنایمو یدرخاف

 هات رو هماق تاقاپ یلەغي | زوبحوا نوزاقج

 هحالصو ملص "با مالتسا هاشداب .یدلبا رایت 3
 ىل يول هتلود ردا ناغوایشاه وق فولوا .تعاو
 بودا دمت هتک شم ؛ثلما دل وه زیوکنا یوتسو

 هت مات نودنا ةطاصم یخدآ ةا ناخ كا زواو

 هاعدافم نفر «فوط مکس یت اوا قع و ماا

 نی ام یو تنسو میم کیه بود ا
 رک دا یدو زظ های ایر و هادنا لاما

Eود « .مرزق ندالواو لها مره نناغاخو  

 ندزلجما بودنامج نيران اخ دادم فو دیا افت مک
 مات .لالقتتساب بودیا«یناخ راناخ .یناّد راک لقاع یہ

 دا نارها بق جانم اغ لمع و .. یدو و

 هدنزوسو یدر و هنسدالوا هرکض ندرلودنک. تورعو

 ي. یدنلوا نان 5 نم اعطق نولوا مدق تا

 ییزو وا ی هدر هسنفرضت هضق هک یت ایا زیربت
 اعطق فول وا هاد اخر مان قادوب رم ۰ یدبشلوا

 1 ۳9 رم



 مه یی

 یتم> فانی راقدلوا ناتتسروشک و ناشلا ملظع هو
 یمطع, ترازو نیسشدنسم یسر ندنسارزو : کردون

 ها لالقتسا مامز هدقدل وا یربک تلاکو نیشنردصو

 لخادم درفرب یزیغ :ندنآ هتبطلس نوما نیوایر و
 نارا ل نغمات یا هافعو تام بابا پایا دز چا

 نساج ۇب طوبضمو كاب برح.باحاو فیس بابراو
 تارهش. هدنرلحما,و قو هناکس.یینجیا هدنرلارا لیصاو

 لاح هدومآ ایا رو ایاعر قوب ر تخرو تشزو
 تکو ا لامالام ی راهم وخ انا ل رتی ام

 با. ندہلادابع نمک هنیراهتشی زخ ماتا لام و
 هدایشک .یرلنل ودو .ملاط ندتج لوا .. راو

 بلاغت ىراجلف ا. هدامآ_ةلخ دارم لوصح انسا و

 .یفتم یهلج هسززوا كنوب اود «بلاح-یناتم»

 ضع نیکی وهابی ن وضجب ورک نوک نلوقلل

 هقیقلا یف ».هاسکهاش هدنراقدلق هشدناو رکف عاتم

 نیرارکفو یار وید «ءردقدصم زگلوقو قح زگمالک
 ٌهبسلا نالوا هدنرز وا لالا ىق بودا ناسا



  a REا ةناغاتک `

 ۰ قد نکند نووا ناسا *هلهج و یه رارفس :نالاوا ۱

 ولتکوشو ولتداعس نامرف یاب :رونل ۳ماقتنا هرزواداص "
 ۱ :۴ ..:ردگتیراترضخ ناشلا"علظع هاشداب

۹ 

 قلعتع هتکم رج میت ندنشاب ناب تواعش شصسابع هاشم 2

 زوتلوا رب ا دا نان وا ,لق یک

 فترات رطح هانلاع هاشدات ولتکو شاو ا

 ام قم هک هل وا ناهن هزاران ارم ضف ابرذ رظاخ

 هدنلود ء ادا شالا تواقد نناع نالوا مچ هاش

 نعطالتس» بوذا حهنسالقعو الع .نسالکوو | ززو

 تکو او تاردق و تّوق هتم وب نان اغ ماظع

 زب بولوا راعشب و اح: كلام كلام بولو تلالخو
 ؟ردن تو لزم ودلوا رادتقالاےدعو فعض

 ید زانا هدک دید € كودتا ناس و رش 6

 نللح دتتفع هویت بّودا لاهقسا نوگ اقر

 ینهشادساو یار شلح هدنرکدتا تر وشم

اع لا .نطالسف هک دلوا هدادرارف هن وژوا وب
 ك



 :: چو ۸۳ زا یا ۳۳

 لک هفیلفو ندر بف ر هال هم رم وک
 ولت م یو هتلسبج وترد وا هلم وبل وا نیک
 . هلوب یبا اا ید ارقو عرانعو . هلوا هاش دا

 رلکیلمت عرش فالخویراهبرق نوباهصا وخ کوب لاح
 هسا ندقغوا ف رض هرر لان یتالوصح راذقوو

 میز چمن -هفناط لوق یلهفولع نشخلگ هر

 هني زخ نیرلهفولع ره كلسیلا قرق هسنلوا ےسقلو

 تا توت كره كم قرف ی درلراقیح هرات نوب وق

 ییا: یاونئس نک آرشمرگب هنس رزوا یر: یرب

 دارا بولوا نیس هبهنب زج هدایژ نده كو فخ

 هرق کیاّو همدا کیا ه رق رو ..رولوا بلاغ هفرصم
 ید كل هف واع و . هل و ه دا وا نک همد ار

 فك بودیا اغار و رار ماچ و زاهشو هدنزگ
 یی دق یلامآ هللاءاشنآ هلیرب و هنسرات الوابلاط هلناح

 با را و اعز هدایز ندکم رو اج هزل نالوا

 ندیربم هدقدلوا عقاو نویاهرفسو اک نوھ ا

 مقاو ىلاعت هلن ۰ رازقتسا هود هربخذو هنبزخ



 ٠ اقوا ةناخاتک ۲

 را ی مپ جام
 هل وقم ك وا . ردراشعا.راقع هتسرادالوا هلسان فقو

 لوانت هت هلبا هلعس ین و ؟-رولوا ےک هجن .تقو
 لاباس ان مرا هحدک هوتا نوا الوند ور دارا کا

 .  یتفقو یتح هکردکرگ قلوا راج ارش كيل
 ؟رولوا چک هجن یعرف هلوا لطاب ییصا 2ما بلوا

 باب راو تاع ردفرص لالاتب رلکیلف هلوسقموب
 هکردوب نالوا قيال هتلود و ند. . ردسقح هلتاقم
 قح راه رق نالوا فاقواو كيلغ یر ندلس زوسکیآ

 فقوو كل نالوا عوربشم بونلقوب هرزوا لدعو -

 عو رمشمان هسا رولب روس اقا هرزوا یلاح یرلهرف

 هنسهاط لوق: نل هفولع رلذل وا .لالاتس قح بولوا

 یس هتنادحا چ ڭى هوت بولوا مسقتو میزو

 كنهن رخو هننرنک جلف یا هلب وب هلت روس .نونامه
 هدهاشم مفانم هچ تولوا بیس هتمدایدزاو هننرفو

 زاعماج هدرافقو هل وقم لوا هکهلت وش.امنا .رونلوا

 ` اور قلوا لطعم ید رانآ «هلوا راه وازو رادو



 NM كل یچوق

 نامز و «دنانسحو تاربخو هلبح فاقوا یراکدتا
 رلانغ یلعت هل ةبسح ناب راکب و رلکب . یزاغ هدقباس
 بودا: څ راتکلم هجن هدهیلع تا ود نبودی
 ناطالس نیغغاو هدراتمدخ هج قبال :هتلودو نيد
 یرلکدتا 2 هدندسهلب اقم یرانتمدخ ید, ماع

 تودبا كيلع عرانعو ارق ؛ضمب راو دک ندتکلغ

 تاریخ عفا هنس متاع هبا نیطالش نذا ید نیا

 نودا ات راه وازَو راترامعو راغماح بونا تانشحو

 كب :سوروا یزاغ . یدرلزدا فو هراهلوقم لوا

 نها راس و لغ وا لاضمو كب ناخ رونط و
 36۳ یاو لرقم تک نانا راک لس

 عورىشم یسادعام نادری روانا زوج ند

 هدر تس دخ قبال هتلود و ند ار. نرلگد

 برقم درج هسیما خن هبرق رب کلب: کد تکلم و

 قوا رقم لی راه عن یفتسما
 وزن ,یعراازصو یف ها فرض, نالا قس نی کنم

 .ژدرلشمردتسا كىل هسرادالواو هراودنک هلن اقب رط



 ايضتاوبا ةناضماتک ۸.

 ٠ قلوب قالو بولوا كرب نه عنب هدیرلارآ و. رول رتو

 رو ى لما یهاشدا لام اج رولساص

 هنحاوم لوق .یخد: لوا. . رولوا هنس زخب لحاد ها

 هسا ندکلرو ها دق ۵ هه اط لوا رولوا فرض :

 هنسسهفولع هب یل هقولع نغآ یر رق :نویاه صاوخ
 هبهبنب زخم یرلهفولع بولب رب و وا و: تماعز لدن
 هفثاط لوا مه بونلوا ثادحا جلف هجون مه هسلاق

 لک یخد هبهنمهاع هتش رخو( یورو نوا تفضخ
 کلوا نواه واط ین وا یدزولوا لضاح ها

 زد راو رافق و رلکلغ ضس فی رش عرش فالخ

 اشا یضادع اما را رو ا روص هحرگا

 ع را وارق نالوا ددهبمالشاكلاع ارز :ردلالاتس

 جارا و داغ رو ناۋا "فرش هلالا تن هک الوصحم
 لوا رد راو:ینعم فّرصم اعرش .ردقح هات اقم

 نالوا زنا اعزش ٩ زولوا مک دن ینقاو فال وقم
 تانج ین هل ممنکسا" هیضاتت نیطالس هکردراذآ فاقوا

 ا و2ا نجا قلاع یخ تخته



 ۷۹ كي یجوق

 یرانشن و مان بووا ناز رگو ناشیرب یسلاهاو
 نارا تقل نادت ره ا اک ا نا
 اکو هللا قح فطل اما . زالو ونة یلوا

 هسزولوا نوباه لوقم رگ ۰ ردراو ككرادترب ید
 كسب یا قرق هلا قح فلل ,لکد هبترم لوا
 یک هروهط ددر. دوای نکی: نوا فا و یه
 . روللوا نابس هدراهیضق نانلوا رک ذ هرگص ندنوب

 یکن رانش  هاتلیطیماشدان ولت هاج ناف ا

 ی A مس س كراع و تماعز باب را

 رووا ید هک ردن رط نال وا

 كنم رلترضح هان ند هاشداب ولتکوشو ولتداعس

 تماعز دکهیلوا ناهن هنیرانوباه عبط یالح تم
 ندهبترم کلا لیمو. ین اک یرایتو
 هسا رولب روم لبح منع و نواه یچس هغلوا هداب ز

 الاح : هکرولوا رسیم هلهجو لوش یلاعت هللا نوع

 تمدخ هنقاخ كولب هنسره یراهیرق نوباه صاوخ



  VNونا ن اگاتک الطیا 

 راو تماع ف ریتم ار هلوقم لوا : ردنمو مولعم
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 ۱ هد شاب: قغاوا عیزوتو هجو هاا قاقسا یرل

 . فابب یلغوا «یلغوا اب ردبا رودص هکیهاشداب نامرف
 نون نشادارقب شاه

 ۱ عار ضم ۱

 زالاق ها راک ناس لو

 نالف بولگ بولبکود فرط فررطا لا نوقم
 ۰ ردءد رزوا واک مد و مالع راع نالوا ی

 Ay هدرا هج وج يخ د نالو E3 تماعز نالو

 مصح یوسم بوسا مدآ نوا هراعر ود . ردهدرل

 یلاعت هلااشناّو «راقح هراز یگلسا ثاسکیه بولوا

 یسهلح ا رام ر ۳ لع تلود

 ینیسهسنضح یلوا 9 اي بابرا ن ا لا

 الوا روطسم یرلع-ا هدیناقاخ رتفد ار ز ۰ زامهلوب

 هدینمان لوق یک لوق یلفولع یک ایاعر دالواو ايار
 باس و بارخ ندهلط * یدل 4 رو هجو بولوا



۷۷ O 

 ید اشا حوت و اب یشاک:هروهظا مي لوا
 هسورح اعز و: راع باب را نالوا عقاو هدیلیا مور

 :دخ نابعاو راک | هداج هلگوب بوروتک ههردا

 نوک اس ار هب ایه اسس هنس رالوف و هم رازاکشم

 رایت رب هلغغلثوب دوجوم یسهلج بوردنوگ هلبراتا رب و
 ای ره نیک

 لّوالاک رایت تماعرَو .رولوا لکش لوا هنب قلقوب
 : زالوا نکم"ینوهظ هلا قب رطوب . رولاق هدرادنس

 هو + لوک دی دھو لح ىلاعت لات اما

 تورا و هتل هتسکب راگب ثاتالو نه هکرولوا ناننآ

 تماعز نالوا هدقعشما راو اک زو ندکب

 ود ر هللا هبخونو میزو هقاَقضسا بابزا .یرامو
 هو هدالو هارز هدا رودح یهاشدا نامرف

 یهانشو یرارا قاجوا یعدق هدهبحان یهو هدقاخس
 با یسماسا لب او. زدیم و مامرا ەد او + یهو

 تولوا هدن رز وا رول وکو اوت هفت یلجا نالوا

 یتهلج یخ د رازامو تماعز یگیدلیا طبض یرلغا



EEE9 اصلا وبا هناحاتک  
 تی ۲ رو3 وب ها قیرط هن راه و,تماعز نالوا دیس

 رد هداج کو

 كنب راترضح هاج مح هاشداب ولتکو شو ولتداعس

 قسما ناهن هنیرارتا ښخ, نواه طا
  هشابرا راعو تماعز نالوا هدد ر اکا و هدندن

 ۱ یاعت هللا فاطا هتسالوا نواه دا ص قفلوا عی زوب

 ةناتسا .رولک هدوجو هلبا یہجوتو عیزو رایگب راگپ ٍ
 , ققسماو قسم هسیا رووا, لخد,ندنفرط تداعس
 ضصالخ .ندنسهلخادم نابعا و رناکا و اوا هد
 هدنح راب ۱۰۹۱ ێح : فک دلت 1 هناغلوا

 هدفا نور ریوی اغا نسب نیک

 نکیا ماقم ما هدندامس ةناتسا اشاب ِ رادرتم

 : ر زو اشا حوصت هدنحشراب یا نیت كم ه دع)

 ِ تابرا و جارخا ندرلدبس راع و تماعز نکا س ت

 . نورقداعس نواه طخ هدنماب یوا عیزوت ی

 ح | ماقد هدرفس اشا نسح مظعا ر رو هدقدلوا ر :هداص

  هلگما هبحوو عیوب ةت داعیب هناا اشا دو ماقم



 ته كب یحوق ۹ ۱

 ها واب لوپ هوب هرز ا
 وا کی يج : ودنتقون" لئاح یلامت هللادمحم

 کار رایتو تماعز مممندهل هسرولب روس نوباه

 تماعز و . ردکلر و هیفس باب را ,عرا نو" او

 هنیارخ ثكتالو بولوا منام همی زون هتبابرا یرامو
 زودی هسلک. مزال, قوا: .دع الاعب رانلوا ثغا

 زوتوا هنسلوا هلب وا × زالوا اهدای ز۰ :رولوا؛ مدا قرق

 تاود ر هلب و نوا تاعر ین رطاخ فسا قرف

 زمهاشدات ولتدافس کاایک وا شو دغم وک تخ

 لها و القغ,هملع لصاماو . یک را ی رات رفح

 تماعز هکمادام. هکرد هن ززوا كنو قاشا .ثترمصب

 . یعارپ یربیه هدنواه رفسو هیر وډ هاب رام رایت و
 تحن اقشاو زا! ماقتنا ندادعا هل ویدوجوم ا

 ااو رضا دف تنم انار وایاتز و نوک اما
 ولت داعش نامرف قاب رد هرزوا كا ونشو لاح تقیقح

 . رد راترضح هاب نید "هاشداب

 و تا



 ایضلا وبا هناحاتک

 ۲ رک بلوک ها لیست یال: تان رانا
 کیا. لامالام ملا تلالضو رفک ارس یبا مور

iتک ایفا  

 | تان ترنم نکو درفز :رروتک تداهش گ5
 ۰ ڭى هچن هدنراف رش .نامز .بولق یراب-هرلودنک یتراب
 رکذ یادتص تولوا هاورو عماجو رسم ابنک

 هضق كلاعو عالق هجو و . یدربا هناعتا دحوتو
 ماللسا  تکوش هنوگ ندنوگ, هدهب/: یدک هفرصت

 هفّرصت تشد نعو هبک مو .برع بولوا هدایز
 کا دروب هیظع تلود رب + هینانع تلود بولک
 نزان تلودر هلو ۰: لوا شوا كلام ونک مک

 اار و ایعرو .. رداکد:قبال قل وا با رخ ملا اشترا

 ت لگد .تسانم یلدا بز
 ندنراقح اداتتف لاو هلط و. ورک تلروگیالع

 "نع یراب بانج ییاها هدصوصخو . درک كمك

 ةمتاعو مالسلاو تالسصلا هبلع ییطصم دمو هاش

 واتدامس یلامت هلا دمحم .نعروکاورو قبال.نیدلها
 نامرهق رب .نانع لآ هلال و رحم ناطلس ژمهاشداپ

 طب ی i aê e hee ی ی تای



 ۷۳ تل یحوق."

 هفلاس نطالس .زالوا هلا لح .رونلوا طبض هلا رق

 ری ا نی ار
 تان راوامغز ین هقئاط یی اوا و هلدقاخ كولب یتلا یتسهفناط

 هلکلاب رامت لها یدعش: .یدرلر دنا: طتض هلم رالوق رامت

 تولوا رضح هرلود: ڪک قللوف و . یدلوا عو

 4بسلا رول وت نوباه دی . :یدلوا "وند را ئنرغ نه

 -ولعو لمت لوالاک راعو تماعز "ب زدنراسآ نص

 یلاعت هللا نذاب هسنلوا لبلش هغ دلوا نکع لوق یلهف

 . رولو قنور ناک اک هلع تنطاسن تولو ماظن اع

 ˆ .رولوا روهقم ند ءادعا ٠ ؛رولوا بلاغ مالنا فو

 داقنمو عبطمو زوار زا ۰ ضرب و هداف یناقوح رکسع

 اپ یافت زراف نازع ,یراالعا + ا
 داچو اا5 م: قاب ما رمز دما سنی
 نشد ابا رس لاع.بودیا چ راتکلم هجو هللا قلا

 بلاغ مالتسا فس : یدمدنا هلباقم هشه نکیا

 دالوا ءدعب .یدلاص هلولو هج ههمب را بنا وچ پولوا

 ندننفرط یلوسطانآ مہنیها رب هللا رانا یرابماظع



 و ۷۴

 لا وجنا قلعت 4ج کلم چ و ا ها ظ لوق

 ۰ روتل و ۱ ی ۵ب رد هدناب

 كن راضح نیمز یور هاشداب واتکوش و ولتداعس

0 

1 

 ٣ یک قاع کا کوا ناچ هند راک بلق
 را امو و روک را ا

 ایا رب ودایاغر بولد (یسفنیفت) دم تنما هری

 ندتعاطا یسهفلاط لوق ارز . زولوا داب رب هلکلاب

 ا جو . یدلاق ندطض راطاض . یدتقح

 نک یحالحا هلا تافتلا و . زالوا طض لوف

 عج هاع هام هردلوفر لوف لرصعو . زایلوآ

 مزاول عج كنمرب یهو هسلر و نیش یرابجاوم
 قرفتسم یرب ره و هساروگ ندیم فرط ناو
 هربرب اشم الع ةماعو بولوا نوک اوک یفاطلا

 رازه یر یهو هسلیآ دنیو مع هرانوب بولک
 همالسا هاشدا» و رل ها قوس هتعاطا تع” هلت

 نوک ات ی را هبسلد « ردررض هحاکنو ند تفلاخحم

 مات و اشا زالوا یسهدناف ردو هردو مر



 ۷ كب یحوق

 , یدک لذا وقفا توقظ نوا ندهبمالسا كلام

 اباعر بوقای نعهلط ودنک ید یراتکلم نالق یتا
 ؟ رد تصمم ه تسصمو . :.یدلوا ناشی ایارب و

 زن چو دونو کوش نه تما لضاحلاو

 ا - ردهلبا هش رخ یساش و

 دادو لدع یسایش كنایاعر و . ردها ایاعر یصح

 هن رخو ناشی رب ااعرو بارخ ل الا ردهلب |

 ا لاو بس یا دا و هرزدا نام

 و ود هدمتک نیل هنااا فال

 تلقغو هرس تهافس عاوآ ت نانروض یالعو
 یراترضح زمهاشداب ودام هللدحا ؟ ردتلفغ ه

 هبندم و هک هلوا نم ز یور نیطالس اه

 قلا كلام هو تلودو ند یادعا هلوا یهاشدا
 اور استطف یلوا تر ملط لاما یمارقف ر

 ۳ رپ اع یر تو رک
 زور و رخ شه تک
 . ردگتراترتضح هانب اع هاشدان ولت داس نامرفوما

 جو هم



  Esتا وبا هنااتک ۳

 لوماو ارا رااا ین ی وک گم ۲۰۰

 یراروشو شو. :یدللا:تراسنخ و راغ

 قارطا لویناتسا" بولبای رلهعاق_ هدزاغو نوجا عفد

 ام قم یخ دا مع هاشّو .:یدلک<مزال قفلوا هظفاح

 نصحر ی داد دپ :یرمع ندنعودلا رلتلانا هجر

 ترضخ نفجیادتتمو زعاما و بولا ندا ینصح

 طیض نب رونم دق كمرکم هفیثحوبا مظعا ماما

 دام, ) هشوب ۰ یلدا رلتساها هچ بودا 2

 رولوا فلت الات راج ور تولوا ریست .

 يدا هي ر قر وله اخ کا ندنلا نوال وا قم

 رکی ا( ںډقو یخد نلاغجا قفل هلن رکسع رمو
 نع تکلع ..هنود رهظم هفطل و هد یدنک هاشداب 0

 هضیف ڭا صح .یرلکددا ماما بوقح .نذلا ید

 نم اطا ترونض ىن د: غوا مم :نواوک هت

 اتلغت یربب كلی راگبرب ندتکم بولوا یصاعرب

 فّاوط ید یسلاو اسوا هرصب و. بودبا طیض
 اج یرب ندمت را نان مو تی رک تاچ لا



 E كب ىج وق

 هقنلب ترد و هتعلق ییا قحا یدلبا رفسهلبا

 :ندهبمالسا تلاع .دحرس هسا لاعف دب لارق بول[
 ی اود هدنزالا ننالا:تولا هةمو ق یواذقم .زوتوا

 فان ساشا الج ردوا تالو لوطا ام قم و

 و نامرقو یلوطا | بودا روهظ هدنخ را ترد

 رکب رایدو هفرواو ماش تلح و شعرمو ساویس
 یاصفوارف نالوا هدر لابا لصومو ناوو مورضراو

 باس و بارخ راتکلع .هسج بودا امن و تراغ

 هسورب هسورحم نالوا میدق زوج یاب کلب. یدلوا

 «"یدنلوا راسلاب قارحا الع هج واما یخد

 بوقح ندتعاطا ید ینهفاط ناکتو نابرع

 هلکعا نوزفا نددح .یییدعتّو لط هنسارقف ایاعر

 . یدلوا بارخن. اب وک ها یند ندنهج وا

 بودا روهظ قاع قازق. ید ندستفوط کد هرقو

 او تراغ یتاصق وارق نالوا هدر لحاس هنسیه

 هنسک دما هلباقم بودبا راتفرگو ربسا ینباحا و
 ا هل برف هنراصح هللا مور هلتغمال وا



E RULES ۸2  

 تاو نامزلارخآ یلا توخ تدلخ ناھ لآ
 یادعا. نالوا: هد اوچو فارطا هکرد ههطع ةع

 ندفرطره بولواتهجک و :لدکی هلج تاودو قید

 باوج هتسهلح یلاعت هللا صاب رله ستا موجه مع
 هز: ندەلمالسا كلام .الاح .:یدما ناسا كامو و

 اوخوا ر اس هو یونگ زتبالو

 لام باتسح ی :بولوا زلرفس ردقو :هتسرزوآ نيد
 جفا هود و نيد هني.« ردننشمل وب فقلت نازخو

 نادنخ رات ٩,۰۰ هک رذزب . بیس هنکیدط روک. تمدحر
 رولب رب و هنلها اء هلا .توشر" یها شدا تصانه ئر "

 راحو- تماعز نالوا تخ "هلاقم تازا و ۹. یدلوا

 هکالاب الو ۰ یدلوا لاعا یاب را بور لوم

 گلاب یسگب راگب ییا مور هرز وا یتید لوا رک ذ
 باوج هنشد مظعر یک یلارف هچن هل رکبع یاب

 نکیشعا یناقآ زوب و نکیشهزوب هعفد هج بور و
 هک یلاوتلایع 4: نش -نوا ئر ند رات ك

 تکوشو هطنط هحشوب يظعا رادرشس هش رز وا یلارق



 ۷ ي ن یی

 رب نوای كلاع ر ردشمالوا هدتکلع

 هدر زور زا لظ هدرفرب راد + ء5

 هرانآ و ۰ زانروض ندالک و «:رونلوا لاۋ ندکولم
 باوح هدنلایلابر روضح كعد مدتنا شرابس

 درد تارخ ارنا اخ لمواطن درس هاب زاها
 . ردا اق باق یاد ناددرد مشح كشا

 لوط E «. زامروط رابط :رروط اسد هلا ا <

 بجوم هواهاشداب ارقف لاوحا ماظتنا و دس ها

 حاشمو ۳ ۷ مب مالک مرلکددو هوا

 . هنلوا لاوس ندرلنا هسزلروس داغ رد لوف

 عاطلس ولتدامس نامرفوصا یاب . ردهلب وب لاوحا

 و تن

 یدایو ثعاب هداسفو هتف نادا روپظ هد هیمالسا تام

 یودتک لدلا فلا زادققش اسو ی ودیآ ۵
 رووا ناچ و

 فار رر اشکروشک ماشدا ولت و ولتدامس 2
 تلود هکه وا ناهن هس رلاوفا ززال وترب یک



CSهاو نان  

 كلام بول وا عناق هو ررر اا تا
 ضراوعو هزح ها زوب رزکس رشد ,ندهمالسا

 رزکس رشیدی ندنویق ره و .. یدالشاب هفقاوا .ممح
 هنتشان:نوقنادوح هدرا الو یلوطاف | بولا هقیآ

 ااعو هسلطوب . ایرلبدلوا رولا ها رزوتوا اک

 ها یروجوب ماع قاخو ؟ لوس تک تقاط هنج

 ت وک کیم دو > لاح نواه .صاوخ ؟ نون

 یسوزاب ةا او ترد قالك زو ترد  ردشلوا

 هدنراتکلم دادقل و ناورّو 3 ات شک نالوا

 نعد بوقح ندلا یرله زق نواه:صاوخ نالوا
 كانغ “ع رش فالخ یخد کوب رب وک یدزک هللا

 فرشم هبارخ .یکولب ربو . یدلوا قلقعتابو فقوو
 الا. یدلوا یصاودخ ارزو یولب ر و . یدلوا

 ها كوب: زوب ندنرلب رق نوباهصاوخ نالوا دوجوم
 ناف مان. ندادعام ,پولوا هسنزخن لخاد یا

 ةن سارقف ایاعر هدلاح ییدع  لئصاماو ؛. یدلاق

 هاشداب رب و. هدعلک | یم دراو .یایعتو لظ نالوا



 1 كم یحوق ۱

 هزوامت بولآ هایمان هیمالغ هفنآ رشب یتیاغو رجواو
 ینوزای .نواهصاوخ و .یدیغون یسهیهزآ كنهبسا
 انما تولوا ها كوب ر«قرق,زوترد كس یا

 وا لوا لیضم .یینقزاب هجم مب لقا نیت و
 : یدرول وا ,هنسزخن لخماد تولوا لصاح غا ام

 هداب ز لوق بولوا هدایز یسهشاطلوق یلهفولع الاح

 هغ دلواهداب ز فرصم *بولوا داب زا فرصم هغ دلوا

 هبایاعر : هغ دلوا هدایز .تفدلکت «نولوا هدایز ۹

 شرف ام قم :ردشلوا .بارخ لع تولواهدای زا ید عت

 یزبم زکلاپ یدمش ندم زج .هناخب نان: هغآ شیلا
 .. هناخ ره و ها رقرق زوب رنشکیا ندرفن رب یه نوچا

 نايم هارب هنشاب نویقرهو هل زوب رجوا ندنضراوع
 كام لیصحت ردهنس چاقرب ىقلخ -دلوب ین 1و بوتلوا
 ` ندتنطلس ٌءالکو"نودبا» ترم دخ درلو دیک یییهاشدا

 نامل سم «نسانلاءالم لع :بولآ اتیلغت_یزاتفد هاچ
 ٭ زر بودنا د اص هدنمرح یل رش عماج وات

 هورمعو دیز لبا هیمالغ  شورغ قمر رپ کلب
MA 



NEاتقا ما .دناخاتک  

 حف هتلارصاب هسلوا هجوت هنهرت یه نکیا طوتتضمو

 یداهدلون قر مالسا :تکوش "بولوا نایات رفظو

  رصشهلوق یلهفولع قالق بویلاق رکسع یریغ الاح
 رجب هفئاطکیا وب ۶ یراکا داسف مح هلاع بولوا

 هماحما راک ر وا زم رلز | وک .ترطصم رب هت نکناراعشنو

 هقون تعاطا ناریگ هوش نامز یرلکدتسا مرا

 رکسع: قو .تشخو یوخ ندتطلس :فرط

 :ضرف اننامزیف دیش هل رانو ؟رولوا مهل ون ماللتسا

 . ردکهاشداب نامرف قاب. ردشلوا نبع
 ام تا م اا

 ردهدنا .یلاوحا. یمارقف ایاعر
 خب ج ونک ناقاح, واچوو وات وا

 ٩٩ ۰ هکهیلوا نام هنیرارونم كاتبا رخ كنيت
 رفرق هننشاب ره ریه ندننارقف ایاعر خلک هنج راب

 یضراوعاخ هق آرقرق و هیزج هقنآ رشیلا و هق ]
 یدزغ | هدایز بونلآ منغرسر هارب ندنوبفکیا و
 رتشکیا ندنضراوع هناخ و نده« زجرانلوا شام قلا



 هو . دل یچوف

 دادجا» :کیدلوارداص هلب وش یهاشدان نایرج اضق

 قلخ نکل ؛مدردالتف یر هلح نوچح اورا عاظع

 رب ناخ میلس ناطلبس نیف مشلانیمرح ماف هلع

 شنا لق ها هاب بودیا .ممط هلام کاکا

 قالق اکے ید نی راد رفد و ر زو چاقرب

 یر هله هسخو «مرحاف ند |. رولوا عياش ود

 ار و یلام شن اگر زا مت .مدردبا ضع فک مط

 تا ادعا مش ادب نج یورک لوت

 یس هکعا لاخدا قنجا. هعرللوق كاب ےب مکره ند
 ندعم ران بودگ زساعا هماقع نداند سرد
 شقت | كناگرزا لوابودنااعددب وند «نوسلوب حالف

 نع ۱:یدعم .:یدردتنادر نآلوا ناسنیروانف كس

 اچ هسبج ی هب یرول و چ | زکلاب لکد كم
 لنازخ و لام اب ؟ نوسلوا نادایآ هج ماع اب . راردا

 قاحواّو .ردرانلوا دج نعابا رکسع ؟نوستا افو هج

 ااو ,زغ شبا هلا لاقچ .لاّ .ردرلهداز قاجواو
 كاب و زواّو زا .مالسا رکسع هدشابس نامز لص



 E7 ا وا اک ۲

 3 ىدا رازولوا لوفشم هلب راتمنص یر یه بودسک

 موج عن ج ررلکد نیت رکسع هلوقموب نکل

 ( ناوضرلاو هجرلا هلع ) ناخمیلس ناطاس هلروفغمو

 - راکدتا ید نھاق رصم و ماشو تاح یرلترضح

 و ردفا لوف اا دزی قا
 هتسک نالوا لام رادزتفد هدقدلوا هقاضم راذقم رب

 ا رتا وج اکہ تل ں3 ندا

 فارطا هدب بویلبا هقاضم عقد هلن | بودبا
 - ادا موفم ند هدکیلک هننزخو لام ندکلام

 ینیرولبف كيب شم !بودبا توعد یناگرزاب نوچس
 تاود» بودبا مالک غ ناگرزا هدک دا یلست ا

 راد و ردوزفا نددح مانمو لام هدیهاشداب باع

 ک دیر نداوا هتک ریز ندلگزا دات
 ناه «نوسلوا كرم لج یروانف كم ا

 نا كلج هو | ییاهدیهاشدا تلود هلعوا

 وب ڭناکرزاب كد زانو عرضت وید « نوسنلوا
 نامرفت اا خ نهان تلاوت واو



TE SSنی  
 تک هنر و ی رامزات هک ییا ندرسو مرک

 نه هلمحاب و ولید تا بابنو بارخ یعاخوا بور

 مولعم ان یهدمو تام یر نادرو خراب هد صز

 ینجاو دروک و تان و هناگنج و كرو ینالغوا رهش

 یجهدغآّو لامه و یحهود و یحرتاق و هارو و زالو

 هفاتخا سانجحا رانو یک نابّو قیرط. عاطق
 هدعاقو نوناق و . یدازو ناکرا و نئآ تولوا قلم

 ندلاعداسفو هنتفَو روشو رش ندتهح لوا . یدقلاف

 رگ :یدلوا قرطز ماظتاو ماظن نولوا تانک ا

 تامر تاودو ند قیال لا رکسع یترد هنوگوب

 یاعت هللا رانا) فاس نئطالس یدلوا نک فان

 ناسحا هتقفتسم یرایتو تماعزو یصانم ( مميهار

 هن زخ هو یونس هنسهقاط لوقو . یدرازعا

 سانجا هدقدلوامقاو نویاهرفس جن [ . یدرانعرب و
 كرادنو ادب رکسع یرادقمككس زویکیا رب ندهفاتخم

 نالوا یزرد كحدا ادا نراتمدخ و ء یدرلردا

 هنئاراطع نالواراطع «هنخللام نالوالاق «هنگلب زرد



 3 تایی ندا نت
 ٍ ندُکس نوا ندنرابحاص ندب تّوقَو هزات الاح .نکیا

 لالا تس و.. یدلوا ثداح قارتواّو یحروق هدایز

 رادشواح و ۰ یدلوا فلتو عياض هل رط وب نیسم

 شواح یرادقم یلاقرق الاح نکا رفن وا یعدق

 ندزوب نایحوم ُهفاط نانشوق رسارس و پولوا ادم
 ندا  ردءدنلط هطوا یرتره نولوا های

 O O لس دف سا

 راروناطو راد الا و بولوا رادربخ ندنلاوحا قاحوا و

 .رب دل دعاقتم یرلادضتک .نایلا غ راهعلق و بوزو

 بصن یاو لحج .یبک نوعا ادع لصامعاو
 هن رب بودا يارتوا یراقعتسم هو بونلوا

 باک | رییفتو لیدی هدنراجما بوروتک یراق از

 یشاب كولب دوخاب و یشاب ایا یی رب . یداوا زالوا

 پول | نیرابشورغ كس رشکبا و رکی هدرلکدتسا

 یرلهدآ نت هروک.شیا رادکماهج نالوا تباث ,یتماو

 كل اع نتگروکاز زور زای لاوحاء بور دلاق هح وس



 ینجا هزجعاجوا هسرولوا هلی وب » هکیدلوا هتشرزوا
 نوناق. نالوا یوا ماقا مسا < ربا :لوخسد هناگم و

 «ردراو یررض كوب هه اع تاود .زدک ن دلا هدعاقو

 نایلوا شیدا تبقاع هرخبالاب . رابدلوا یضار رود

 هن راتزرضح هانلاع هاشداب كناب رقمو امد ص»

 دا ص رارکت ندهباع تّطاس فرط هل رلاحرو حاحا

 [ینارحاغا ] غآفسو نالواغآ هرب .یدلباراشخا
 تعد ر بودنآ لاخ داهعاحوا یندرود ص ةا هما

 ی قاد د یارسقا هدس دب یا تادخا

 یخو تعدب رب هلیما [ حیجاب .دنزرف ] ٰیتاک یرجک
 یسافآ یر هدنحرا ۱۰۳۰ و یوا ادعا 11

 ید تعدد ر هلتما شا شا یطصم نالوا

 وص هنعاحوا یر هلا قیرط و بودبآ داجا

 هدنراجما :یدتک ینح و قنور تاغاجوا . رابدنوق
 .. یدلوا جو ج یه:«یدناب نوناق نالوا یراج

 فااخ هنوناق قوا قارتوایربغ ندنالواهدنال* و ریپ



 - اصلا وبا" ةناضماتک " ۱۳

 ۲ هراح هنعفد :یداوا لاله رامدا هج هک دراو بة

 هرخ الاببودنا ادیب رالوط شفا یهبغای رذب بویلوا
 هقلخ [۱] هلرالوط لوا نوجآعنم ندهمحانع واخ

 هما نوناهروس نول زا رادقم,قلخ هکر تا موج

 کتک مزال قغوا تیامر ههرونم هفلاط نوراو "

 ی ها هلسن یربغ بویتسا ترک یسهج
 هدعاسم هس رلدا ص ندهبلع ا فرط قعلوا

 داهزف نالوا یساغا یر هدخرات لوا ولی روس 3
 قاحوا یخد هلا راشم یاغآ هدقدنلوا سما هاغآ

 زدشخا اط هدب ا اور وب .م وح ص ك یح و 5 ۱۱ ۳

 لند: ط چ لد دن( هه وذط ۱ یرمعد ( مولط ( دوتا

 هدر راع رال م ویلا ء رژ وساتسا E د وح ۰ رد زاب و

 د | هلن ملات دج رحم اف یرکا یرل دبه ولط «نیغن اب نالوا

 قفغاطا بوقیص وص کل هبلغ كیقلخ ,هدنناتخ رود, كل
 هکر دشایا داحا تعیص بحاص ر هدنمان نیدل ماسح هرز وا

 ۱ د وه جد ید اج ی هیم ولط ا هدن راوح طط الب

 1 حب اطال 1 .٠ هز دب وتش هېل ا و



WER 
 ی رلهفولع سهل اما « رونلو دوجوم قحن ا مدا

 لکنبشو ییسهفئاط كوب, . رونل | ندهصاع .هشن زخ

 یهاشدا_تامدخ و. ؟رولوا هج ماظتنا هدملاع قوا

 هللا ..رد هرزوا لاونمو لاح تقیقحج ؟ رولپ ر وک هجن

 دین لکا اتما ناف قات روک ایک
 ۲ ردگنیراترضح

 یعود) و نوت دن. یربیقت | ادتبا كنس هفباط یرھکب

 رونل وا ناپ

 هان ند هاشداب ولتشح و واتکوش و ولتداعس
E9 هراس کت قوا عبط كت  

 زو زوقط یلوخد ینجا هنعاجوا ی رک هک« ےل وا
 خم راب :هکردشلواو اب بولوا ی ر ندنحم ران زوقط

 کنان یر تم وو
 یآ کیا و بولوا عقاو یرانوباه روس ثانبرلت
 ندفانک او فارطا بولوایدام زورو بش یرادقم



 ایضناوبا ةناعاتك 2

 یسهفظو لرانلوا هد . یدا راو تنایدو تناما

 ۶ دراو مدا ثسیلا شب .یدرولاق هم ماع هتبزخ
 نس «قوبرازا ؛رروص < رازولاهفولع هل !یسماسا لبا

 داسا دلوبو قرص كنك :نددرمآ ن

 هدنش هتسور و هرداو لوماتشا هکنوناق نالوا یر

 نالوا«یراش ۰ ردقلوا نکاس هدناصقو ارق نالوا

 هنسو و نیدوب یک بوئلوا شومارف هیلکلاب نوناق

 مو ناڪ رزکا بوک و هروم یک و هددح رس

 فارطا بول وا هدنک | رب هجثراو هش ول دحرم

 قاصفو ارق و٠. ردراشل وا ىلوتسم هفانک او

 ::نهددما كلب اگب .."ردرراشل | هتنررافصت .هضق

 «لا وما للصح . نمهدیا واج «تعل رش ماکح

 .ردرلشلوا اود ی دردر هلاع ۰ نههدبا لام لبصحت

 اىب دیک ذ» قیمت وا مقاو نوباه رفس

 شواپس نب رهفواع هن اشا هلون یک هنیراطب اض ییک
RR #راتمدخ ید یک هلو فخ ید  

 اس زکس یدب :هدنولاه.رفس.ندهفئاط لوا بول آ



o E وفا 

 لا هقنا زوقط ندادتنا هرهنسک ضد نالوا نما

 بولوا بس هنلوخد ینجا نقی رطوب ورب و كواب
 راپداوآ ردیللاخ هلا زب د 5 هوبا راک هرفصندپآ
 لغوا لوق اشا نانسن ۳ هدرا ۱۰۰۳ و

 هدنسهظفاحم ی ەعاق قمای زان کا لمان

 بودبا نطرش كلولب هرکبص ندلس چ وال بوب وقیلآ
 تولوا قله ۾ هروب نم ةقناظ هللا قرط وب ید رلنآ

 ندراخ را, لوا. ۰ یدنلوا ,خف بآیزرب ید ندزو.و

 ردبا :لوخد هله زط وب هتنتفدا دار مک ره یر

 خو هتعرب هدنچ ,یدقلاق ماظتنا و :ماظف ,رلیداوا
 زاتعد ها زارو دنا ید شذلو. . نارویدا

 ةدنراجما .  وایدردلوط ا قاطی ن
 قسە ا زوق: ڭىن ەفولعازل نىك هجن ىل ةفولع غا

 ود ردم دلو بوناص هبینجارپ هشوزرغ ږوچوا یا
 شدا و ازدا قاب سروپ نج غالم .بوروتک
 راتعدب هنگ و ::ردرلنلوا ندزو و تعد: ی رلکدند

 ورال اش )یدو مقیم چرم طالب



q۲ ۰۰ 

۰2۳۹۹ 

۹۸ 

ter 

۹1 

۷۹ 

ESیا  

 ناو نا تقل

 هب دا و وساع ارد

 قیادحر یو و
 : ج۷ هر اب

 الیک و مت تاج اح

 ۰ نارج هبح تع اج

 تو 7 . نا وط تاغا

 تب وط نا تاع اج

 روح نا زیرم تعاج

| 2 

۳۹ 

 ۰ 4 نام تعاج

 را را ربت تعاج

 ناکی تعاج

 نااقس تعاج

 دصان دانذ وم تّعاج

 هاتف وح لها توعاج

 .نایح وب وص تعاج

 ناخا > و اطات عاج

 نوکب هج ۹

 هب هفولع فلاوط نانلوا 5 ؟.ردبا افو یمهنب زخ

 نکا لگد لو لدعام ندرانو:. ددراتوا فرصت

 زویکیا رلندبا یدعت "یلکه ایارب و ایاعر-نولوا تمان لوق

 كا ينگ هم را ٩٩۲ یقاخ كولب و. . ردزاشمر و

 . یدا هفناط ر زوا و EE داقنم و حطم « طوضم و

 ینارار اشاب ناهع یلغوا یمدزوا هدروب نم مشی راب



r: ۱ 

۱ 

۱ 
ّ 
1 

 or 0 ىو

 ۰ ده دنن فلاوط لهنولعتنالوا دوحوم الاح

 شا راترضح ناتسروشک ناقاخ واتکوشو ولتداعس

 یلهفولع مدقا ندنوب هکهیلوا ناهن هن راناعل باتفآ ربع

 2 ید غوا ناس یگودا رادقم هد یسهقاط لوق

 بولو دایدزا هرو ضم فلاوط هنرک ندرت هد

۱۸ 

{$o 

۱۷ 

۳ 

 ۱ یرلدق رفتم العد هک د

 ۹ نا تم تعاج

 : یافاخ رف بانک

 نوابه ناود باک

 * رماع ۳ رڪ تاتک

 ما نادیک این

 دیلام ماکحا باتک

 ۰ ناروخ هرهاشه و

 ۰ نور نا راد ةر

 . اع هاکرد ناش واچ

q۰ 

46 

TI 

 لاع هاک ردنابا و تع اح

 . نایهایس ءاننا

 . نا راریطس تعاج

 نی نایعف ولعتعاج
 رايس نایعت ولعتعاج

 ۰ نیک ءابرع تعاج
 . راس ءابرع تعاج

 هماع لیطصا تعاج

 و ناپ ره تعاج ۳

 ناک دای و ناب ابکتس

 . نایحرغزو



OFایسلا وبا ةناخحماتك  

 ةناتسآ الواح نالوا عتاد ددو بس
 ارز . ردهدکم | هبچ و مظعا رب زو ندنداهیس
 هواه ناوند رانو لها هدکدرب و هلها ان رایگب,راگب

 روا مظعا رب زو نکل . یدراردبا تا باک

 تاک ش بوراو هک رانلوا قعتسم كمرب و هلها ا
 ٠ لوق یلهفولع یک ید یسهفلاط ف اوا ا

 بودیاراکنا نفایجنقآ یک و پواوا همان لوق یو
 نالو ناکرو و .ردشلاف یا كہ ینا قحمآ
 هدنراتسالو یلوطان او بود غاب ههعطاقم یسهفاط
 الا .رایدوق خوسنم ینمان پولوا رام ناک دام نالوا
 اربا یون دف رهام یف نرو لاو
 ردا یرللوف رام باب را نالوا دوجوم نراتمدخ
 غ وه رک. رام بارا لصاماو . اا
 ءادعا قوا هدلاح و بولسا نسا داغرا . ردسد

 دین یهاشدا تامدحو ؟ رونلآ ماقتا هت ند

 .هوق هنر یلاعتقح «ردوب لاح تققح ؟رول روک

 :ردهتراترضح ناتسروشک هاشدا واک وش نامرف قا
<× 



ka ۹ 

 یو کت ته او تک EE ف

 8 ك يخ

 نوشود تاهو فوخ هنربکو یفص هل ولو هتناصق و

 قالودق ینکره وند شلوا دراو یهاتشداب نامرف

 تاور و صاوآ ددعتم هضوص> سه ید .یدرانوط

 تای كس هراس نوا هيدر ار نولوا ناکاو

 راو تماعز ندسشو بولي زاب هما ررقمو نوباه .
 نع ضرف دش و ںولوا e هاتاغ یلاوحا

 نالوا هدهبمالسا كلام ارز ِ ردشل وا هدنسهانم ۱

 بلاقرب مسجلا مودعمو مسالا دوجوم راتلیا و راقایتس
  یسحو قلورو یهور كئلاباره . ردشفود هحوری

 هدرل رغس نالوا عفاو الاح ۰ یدا تماعرَو راج لها

 فرصتم هتماعز هدرلتلابا او لوطا یا مور
 8 ڪڪ
 OS gl اف را

 بولوا هجن آ مدآ كب زکس یدب اعیم یرالوق رایت
 را رکود یار یرک | ید اخوا

 ید هخرده و .ردشماملاق ناش و ماب ندنسادعام

 هلاحو راتو تماعز لصاماو ؟ رونلوا مار لیصحم



 چ
 ايضناوب 1 ةناحاتک

 هان دب یصخو را زاب ود « نسهیلنآ عدو می 2

 هرروا مینو تل یحد هد سا وا و تا رب نالوا

o: 

 بوزا وید « نسهر دتا طبض کوب هردگنوب قح»
 .راردبا غورد و بذک هتیرزوا زمهاشداب ولتداعس

 بورشود هلادسا ییهه رش صاواو نوباه تاور و

 هورع یدیز و .. رارر و هصق هتطاس سوما

 تماعز و رات باب زا بوردیشلوط هدبز یورو

 كرادنمدرد ید هلهحو و ..راردا ردع یک هن رالوق

 بولوا .لاعاب یاعرَو عیاض هدنسارآ عازنوب ینالوصحم
 ناچ هدنویاه رفس رثودنک راپ زاغ .نیلوفس فسره

 قی توام نالوا یخ هدمر و شو

 ASN تلساک- نامز لوصحم نکا هدافص و

 5" نیک نلوصح 3 دنمدرد لوا هلا همان ورقم

 اب وب هب وب بورپ و هن یضاق ندیا مکح نیکو بولآ
 نالا بول وا جا سهو جانه للاوحا تماعرو راع

 تطاس فرط هرابد رام"دقم- .یدلوا رسرولب ناناصو

 ارق كراید لوا هسلوا دراو فرش سما رب ندهیاع



 ی یی تای کا ۱

 ۹ ا یچاوق
 رلودنک ناوصح بول | لا قیرطو یانو تماعز
 هد هل وب ایج هخ دلوا عقاو ن وياه رفس نرود کا

 بور و قلجرخ ها كم یا ود نوساوا دوجوم

 یلرع در بورد هک اع هيرب ,نش وج و هچ
 او یو مرار ولرو يور درک ف یا یو
 هنس زانع هساوا نارخ ع ںولوا هدتنخ و ریس و

 رز ر دنر هش ةا و یاد هللا ًاذابعو نازالآ
 گو ایا ودو نوش دن اوون
 هوت ندندامس هناتسا راتو تماعز ادعام ندنو
 ماد نالوا هدهماللسا هسو رحم كلاغ هةوا

 :یمادنعام بولوا رسعا زا یرمشع قع ارزو

 ,زالاق .نامزهدّی هلا روما یربغ ندنعاقسا یماوعد
 هیلی یعرک یش نوار راتارپ ددمتم مدنا ناموا نه
 نیکو جو هدنسهمانررقم ڭنب ر بولوا رلهمانررقم

 کود تیا ضرعتو لخ.د هلا سین و ریوز یک
 نوردتا طبض اون ودعم وا.لصاو هعوباه مع
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 ,زانوایتلرارب رج نرولرمشوید :ندیسان لفاسا لکی

 .ردقوب یسارا یدرا كنابفط ورم دّتفو زار بولوامش

 اک 8

 نالوا تاس هتکوتو ناشو انا ونو میم لا كتلود

 ۳ مرا درمان ون ای ترد عراف الش
 | قالا هوا صاوخ نیکو قله را نیکو قاسقا

 ا ین یک و: فقو یک و كبل نیکو بودا
 هجا نوری و هرزوا كلدعاقهراهغنسک هجن نالوا

 تالالخاو تاربشتون .یدلوا لک ام:راک ارام و تماعز

 ولهفظو هکویلاحب . یدلوا ثعاب هنمارخ كنم رکسع

 1 ا هبایصعو یی هدرضح توو رانو سکیلا و

 هقرفتمو هدنرلاغا ارزو و هدنراگب قایفسو هدرابگب راکب
 .هفناط هجوج و زسلدو هدنراهسمز باتکو شواحو
 هدنربکا كنقلخ كولب و هدیهاشدا, ءامدنو هدنس

 هنیر زوا" یرلزاکتمدخ ی بولوا راتماعزو رامت هجن
 .ردراشمردتسا تارب هنس وزوا یرالوف رام دادا: کا

 ۰ هدنراجما بوس یرل ودنک, ناوصحم « ڭنىواما مان

 ٠ ..یرادقم-یللا قرف کدرونو ایگ رد راو مدآ



 ۷ ۳ كب یحوق نیک

 نوچ لعاب دوی ییا قول زاد یا
 نیسامرگ تم نابعاو ر اکو . یدا شماعا

 : هکردعلوا ندتهح لوش یربیغآ ادا , یدیا

 نالوا نی رادرس هنر ز وا ج كلام ام دقو

 یرلتعاحس هرامنحا ضم اشا ناّمع یلغوا سدزوا

 توربو یا ءادتا هآ كم رحوا هلغلوا یهاظ

 - هنیراوبا اشاب ناع بولو تصرف ینجا هلا قی رطوب

 5 وبا بوبد ردوب راکراناگهرگص ندنآ نکیشمر و
 تل رد هدنسح 8 هدا و نابل وا یتعساتم بو د

 یالارب ندنیسق ایاعر و قالغوا رهش نایغا فرصت
 ادتنا هصاخشا هلوقم لوا . زامار هئیشرب هکهبامورف

 . راندا دارم رایت و تماعز بودیا ناگیار نیرلرصا
 ردبا لتصاح قاقعتسا هایت هنآ كنو هدنوگرب

 هناتسا یرغ ثهدق نوناق یخد. تالولحصو رابدلوا
  هلکو و ناکرا بوبلتشاب هک ر و ندنف رط تداعس

 كل ام تورو هشاقلعتم و عیاوب لول شود د

 یرلهدبزک كتماعز و راهت نالوا عقاو هدهیمالسا -



  : A TEایضلا وبا دنااتک - ۱ 3

 دوا ملطم هن ودغ ا ق ر 1
 هدهدرانآ هققط ای دک کلرک تارک کک د رص ۱

 هلا لع و ندکدناس لنک مات هرلنل وا ماط 3

 قفلوا دبآ لرم یک و ین یک توسقل وا ایفتکا ۱
 3 ۲ تاننورک یا اوج هبسا راو اط هدف سه . راک

 و | نامرف وا قاب .ردکن دلا )ئ هلا هځ اسم ددا

 ردو دا د مالاسا هاشداب ولتداعس

 ےہ هاو روا ۰ -- سس

 ندتبح ی ریغت ارتا ك را و تماع ز

 : رول وا نا ییدلوا

 | ثتیراترضح هابس محا هاشدایواتکو شو ولتداعس
 ٣ هدضرا هحو هکهلوا ی هسراهاشا رب نواه رطاخ

 ۱ اقشا و هنراشساو عوش كر وشو رش و داسفو هتف

  کردوب مظع ثعابرب هنیرامشا و هلغ ڭرارشاو
 رنا نند کس نقلا دنع هکرامتو تماع تاب زا

  یرلودنک و تونلوا عطق یرلکلرد رانآ الاح .یدبا
 3 یدوط ئل داسف و هتف بولوا ناش و مان ی

  NREهدنلا ب تاب زا عرانمو و تاک را ۱



 0۵-۶ كب . یعوف و

 شوشمو لتا لاو ا اق ندتهج.لوا اج
 لس ییایضاقر هاغل واهدنلاک هجا مع هدنرلارآ تولوا

 هقافو رقف .یدلوا زامهلوا لئا هبصنم هلا تمز الم
 .یدراو هنرن همت لئاس یر نه . یدک هننراناج

 .ژولوا بلاط دنا نظا زکم نشب نوا هقشح تصنمر

 كرا در هاتون: رولاق یہ یسادعام كرب و هنس رب

 یرادت کنز. زواوا نوکز کد یزللاح هسزلروگ
 تم ز الام یا و ندن واق .رولوا هلطض تم زالم

 داعو هی ی | ید ريغ ندفاقشسا باب را و هب 4 ر و

 .ةاضق . رولوا مطتنم زیت هللا لضف هل روک لهو

 روخ تباغ اراز ر کا مها دش هللاوحا

 هلتاکش یجج ارخرب و یشابوص رب .. ردراشلوا, لیلذو
 بو وا لع ىراەجت بدس ی رول رب و ی رلیصمم

 زمنلکد یراضرع.یدلاق یراتمرح هدنجما قاخ

 بيس هلاط لوا رهبشا نمنع یال دبی . یدل وا

 یارجا هاب انوسلیا مظ عفد هجا ..رولوا .تمفر

 لا a ؟ررلنوستیا  فیرش عرش مکا
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 ٠ ید هدنمامآ ,نمرباق هدهسا باش قجلوایتایدو لع
  تصنم اضوصخ :ردمدقم هنیرزوا نسا نسل اب غا

 . زار یرلتاذ قلوا عجرم نامزو لاسو نش هداضف
 یواسم-هدنفرعمو لع باش هلا خش. .ردهدنامزینیدلوا

 . ندنفرعمو لع انا < رەوا لوا دقت رپ قوا

 | یف هبللاداع هسلوا هدنشاي كسب قوا هرم ی
 شنهلح اما .زالوارداق هزببع ندلطاب تح و : زالوا

 1 رلهناص یتمزالم یلاوم هکهل وش ::ردتمز الم قآدبم

 | قرط راهرو هفاقتسا باب را یتنزالم یسرب هو
 ٠ .رولوا بلاغ هلهاان لها رولوا ملظتنم هدالبلق نامز ۴

  هراقل هرآ ۰ یدلوا رولبرب و قو ید راتمژالمو
 : دوخاب و قله زآ هس زا. یدلواثداح یل رشت راهفطو

  ءدهدامهو .رزازاب مزالم هج ندف رشت هسلواهفظو
 ۱ هدرصع و . یدل وا رول وا هدایز ند وناف تمزالم "

 1 هنوک هنوک رزکسضاق هجا نان وا یتاماّو یتاید
 ِ هننرلهو ,رابدردلوطینوباه ۀچمانزور بوزای راتمزالم
 3 هت یللا زوب یعزالم یکی رب هدلس یبارب بودنا رایقرتآ



 ۳ و ۱
 هل ناف دقیح ه مشط ۱ یدا E € یرلرافو و

 تز اعطق هلبا راسابلا هنایباب یرامداو یرلیدنک
 باطو كولس وریس هدومب و ."یدبا قو تفارظ و

 لاغتشا هد روا سک نه : یدارللکد هدیصتم هاج

 هه رش  عماج ۳ .4تسرد اب ه دن اف دق ح بودا اع
TE er 8 80 : : :  

 : ی درلراقبح هسرایز كرل هنس یرلکدتا تس هللادوخ اب

 ر زعم چت هام دع یر ص هد رظن یاح اب ۰

 بویلزوگ رب لهاجو (اع ید .هدرصعوب .یدنامرکمو
 هني هداف نامز هتسا ر و زاتما هتف عمو مع باحا

 ۱ كلرو هاتعافش هک بصانم .یدرراو هب هنت ی وا

 قل رط .ردکرگ اک تا یبا لکا ۲

 .رداکد تسنو بسجو لاسو نس ءزداکرادم هداضَو

 هب سا ی هدامز یرلکدتبا لدع هداب ز یو

 هداصم :ردلکد اضق رادم_هللادنع كل کسا «رارر و

 ید روش زدم ا رذکگتدرالیا لداعو لع تع رش

 لهاحر ۹5 هرللوا رد هنج ارعا هه یا افد دکرک هرانلوا رداق هنحارطسا هک قباق

 . ردروخ قیقعادتع مه هلاعر ود ردکسا یااوح



 ایضااوبا ةناحاتک " ی

 ه-مح هل وقم وا نالق راه نشک ال مات ب وديا

 لو و شعاتمدخ هلع قل رط هسخو :ردرلینحاو

 '' مار یودع نفق کاش اک نشملک دز
 راک و راتساعر هد قم یزرلکلیا تاد وا تاب

KEبی لهاجو غعو هلغمانوا تناها نوجا. یر  

 كماطخ هالگ ها كماق#: یردق نال تو وا

 یزاتمرخو .تننع «یدملاق یتعر ی ض ماوع

 فرط ںولوا ییا ا: تاید و ندفلس ء ی

 لالج كنزاب بانح توغ لودع ردق هرذ ندقح

 ةماع هلا قشر وق ندهللا بودا هظحالم نتورچو

 رو سادام ..یدرارقروق ندرلنآ نایک

 كن یدیار و . هعاطز ام کہ هرات

 ..یدنعو, یسدهز هتفل اخ

 ےک یگ وک ااش قابنهرض ی ا
 نلکد :یاتحتا مشحو مدخ یک ییدش.هاظع مالک

 قلخ هک ندلوب یرابعاد ستدمرنکل ییا
 ضررع «یدولردیامارتحاو مظعت یلکو مات لابقا مع



 ۱ ۲ بان چوق ۱

 هدشد اما .رایداوادقم هاب رطاخ تیاعر,ثسک هو

 بویشروف یخد ندلنع لماک نموم نالوا یتاتم

 ٠ هلع هللا ةحر) یدنفا هللا نص < راب وس قحا مالک

 بویابوس تح مالک هن نکشلوا لوزعم هعفد چاقرب
 لوا . یدا رابدعا هحاسنم اعطق هدنلودو ند نما

 : رقلک و ح تاعز نر یارب هام" ردص

EAEةا ضعا هو ها فعراق رطاخ ,یزس# نه  

 ا دار نوی روسای ضا
 2 یدل زو مدف نواف نودنا اضقا كلر و

 هل وا لوزعم هحوس هداف نامر .یحد زارکسعیضاق

 و تصرف یصنم نامز رلنلوا صب رخو عامط هنر

 هلهاا هالاتوشر نیرنک | ثكبصانم بول ت یتصرف
 هفل اص بولر و هالو ید راتمزالم و .را دلوارر و

 ندسان ماوعو یرابلک یشاب وصو هدوب و ییهیاشاب
 هدعن تولوا مزالم هللا ها. كم نوا ش ی رلهچ

 هلېج لع نخ بواوا یضاقو سردم هدب يلق نامز
 ی:دتوملظ ایرنکا .یدلوا زسرولب ک ءوبا بولوط هلیا



 ۳ ایضلا وا هاجت )هو

 ردو راسردم یی دمت تن ردعم خا شات نر

 هوا تولوا رزعما | دو ىدا راو یزاتعاو عفو

 .یدزال زات مزالم هجا ع لاغتشا هدسرادم" ناهز
 ی رع یدزالآ ندنعتاد ٌرتلزاحا تن هسع هسک و 7 اس نا چه ی 31. ك

 هدنرلجم اندیش لوا .یدنا طوضمو كاب دماقوف ۴

 هگملگ هلنا لو یرب نه بویلوا یتجاو لتهاج
 : مر
 لمکم یدو ع یس لح دھکا یاس 1

 هل بول وا ولعدآ یخاص راق وو ضع

 - اقتسا هتلودو ند نقلا یصنمو هع رش ع هدنلاح

 .یدرولوا صح مه هال اداسع تودا تەدخ ها تم 3

 ماظتسا وب گن ندسنح راب چ وا ثس مالا هبا

 یخو رلرکسعضاقو فولرا لوزعم هحوس هعف د یافت

 4تفوخ لع نکو ب هل غل وا لو زعم رت ۳

 تولوا جات هارادم هلا تلود ءالکو بوشود

 «رلبدلاق نیکو ی روس قح هدنوباه روسصح
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 هت نالا هدد صاع رخل ۲ ی دزاوروک هاو

 هتسلا كدهتماه یرللبح مانو . رددوحوم یرافیأت

 تکر,قع ولبانج ید هنن رللاما و درو وم هدا

 ته شک یو تانسحو تاریخ هوا بور و

  هاقاخ یرلبتکمو هسردمو یرادجسمو عماح ن الا

 ۰ دودوجوم هدهیمالسا كلاع فارطا یراهوازو
 به ردشل وا رغتم دیاقوف ۱9 ج قل رط الاح

 . ندشلو لرتت مدق نوناق نالوا ی راح هدنرلا را و

 ندالگ هيلا دار قلوا دن اد لع بلاطرپ امدقم

  بویقوا یسرد جرج ندن | الوا بولوا كرم یسیرب
 ندنسردم هک ندکدتا هدهاشم ناقالو دادعتسا

 هدیحراخ هلل وب هلی وب هنیرب ندنآ . یدرردنروگ هرب
 هدعن بولوا د شمش ای ندم هی هدنح و هداخاد و

 مزالم دیک اک ل بودا رارف هدر یگیدتنا دام

 - دیگ یلوب ۰ یدرولپ زای یمن هنواه ان زور پولوا
 رداد هاك رای تام رادار نح 8

 نالوا اپ توبا نابع هت ,ANS ص



 ایضااوا ةناعاتك

 لاوحا بواوا یعاس هتلودو نيد ماظتناّو :یدرازالوا
 مدار هلن وب یوتف ردص . یدا زادیقم هلبا هللا دابع
 قماعا وا لزع رملاةدم هرکص ندقدلوا فرشم-هلا

 یدنفا ووعسلاون .ردک رک ك ماه یرذدق كرلوبا .ردک رک

 تماقشساو ۰ یدزاملوا :لنع نداونف سش کا ةد

 لس شر نوا نوا ید رارکسضاق نالوا یتاید و

 قبا رشللا زوب. هدیراتدل وا لوزعم تولوا هدتصتم .

 ابو ی راسا قلن دوا یدولو ناجا 0 ۰

 رارفر هدیرصنم ناماز هجا یخو قم مک

 ی رله لزعلا دخ: یدرازانلوا لزع هخوس بولوا

 رابتخا دعاه هلنا هسردم زر یرهع و یا دمو ۱

 تلود ءاعدو هلا تداعو لع غور هه بودبا

 یک یبدعش هدنرلا را × یدرلزرکع هلبا مالسا هاشداب

 ثماقتسا هدنبصنم ی ریه . یدیغوب تنیزو ترهش
 تهز ههالا داع هدرلرب یرافدرا و بودا تلادعو

 زدن و و هک هدنرلکدسا راتخا دعا و . یدرولوا

 تاقینصتو تافیلت هجا بودیا لافتبشا هفرش لع
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 الوا هدنلودر تنعو تمرح نالوا هاب راو هلک .

 رب ۲ هل !هل ضمن | چهار نالوا ولار ردم

 تام ءاطگ لاح ماظتبا ۰ ودرلشعا هدهاشم هله

 تولوا شوشمو لتخح تباع هداننا و. ردتلودو ند

 نداعس ماظع دادجا . ردشلوا نیک کید یرللاح

 نالوا یراج هدنن الع هدنراطرش نامز یرلماجا

 قتاو لضفاو عا كالع هکردوب مس رو کو

 مانالا یتفمو مال سالا خش یطصاو نسا و عروا و

 یرارکسعضاق ليان 1و لیا مور یعاشا ندن | بولوا

 یدرونلوا تماعر هروت هسرلفاقشسا هرزوا تار وب :

 نم تا ندقدلوا فداصم هل یوتف ردص

 رب نع یصنم یوتف ارز «یدزال وا لاو زعم دعي

 یبازج فا لک + صان م رگو فا رسو

 لوا ماعرهو . زجالوف .تصنو :لزع زم

 راهنسك نالوا مالسالا خش 1ء قم .زالوا قیال هماقم ٠

 بولوا قلاب قطان یربغ ندنفیداوا لاک لضف عبنم

 یلاخ ندای ج2 اعاد هنیرترضح هاننلاع هاشدان



 ابتلا هتک .. 

 : جا نال واد وج وه الو تو) وا هاب رو دن فلش الع

 نوناق نالوا یراج هدنرلتیبو ینیدلوا هدلامب وب مع

 شانبراترضح میش هتشرف هاشداپ ولتکو شو ولتداعس

 نیدشار مافلخب اکمل ول ناپ ترام کر مس ےک
 ناهاشداب هرکص ند ( نیعجامماع یلاعت هلاناوضر)

 لا مف الخ تلخ نامع لا :ماط,ترع هدفاب

 ا جک ام :سیجت لبر یک: نامزلاز

 ردق یلاع, تلم كابو بهذم, كاوا .دنلپ ةف رش

 میم لو, تماما راه شا ےک نا

 فلام ج نالوا بین هرانوّو دامجو اع نالوا

 هع رش عرش ۰ ردشمال وا ی ههاشداب رب دالب و

 مس ملک ات نجومی
 نواه مولعم یدعا . ردرلشل وا رهظم بیس فاطلا

 یساه كلو . رد سا كفر عرش هکهلوا

 هدننامز یراماظع دادحا ندتهج لوا . ردها اه



 wT كب یچوق

  فرط رب ترصن و 2 بولوا هبانک ندهروم كلام

 لزق لهوا ىدا نام رو ی از

 - رادماو .یدردصا یهورگی هاس .یدوط یاد

 روهظ داسفو هنتف ردق همس نولوا جا هنالک و یرا

 فیصتاهکلرج راکنخ :یدلوا ندراهلوقم و هسدتا

 الکوو . ردکرگ لوق لوق «رابن هدنسوق الکو راتلوا

 . ودکرک:یلوا هه وآ هس :یدا رلارتشم دنع لوق

 7-95 دا زدم ولت نوا تا واه نحو
 شابیعو شالق هج بهذم نیو نيد بو یدومو
 كرادر هل و ندو . یدلوا ررک یرلنالغوا رهش

 همرد وب هسزلریو هنبرا رایتو تماعزو هسزاروگ
 هزلر ا قبال هتلودو ند هل E هعاح

 وود نامرف و سما یاب . ربا هماع و

 ی ردکتراترضح هاجلاع هاشداب ولتداعس و

 سو وهم



 NLS  ا و

 ٠ رانا. رلپدلوا زمنا غیرد رلهستيا دارم هنره بودا

 هناقمو تانغ نويل شاب ههلخادم هروما هګ ید

 ارق شغلوا غ متقم لي زو هج نالوا یراقح

 ۱ قلهرآ نیکو قلاب نیک هلا | قب رط رر یعرانمو
 OTE ۵ و بوردتنا كام نیو

 بوردتا راتماعز و رلرامت هی هنعلا و ئر نه ه هرکص

 لاملا تب و .رلیدتسا .مطق ن رلکلرد فیس باب را

 ندو .رابد وق هلکش و یلاع بودا تا

 بولق هداشک یناشترا بای بجا تعانق ہیک

 «یهاشداب تصانم یاس هگلگب راگب و ہرا

 متال نایت و: لهاا 0 راد داشاب

 تلکب رلگب یک و تالکب هزم تاؤ معط هن وشر

 هدیدراک یالا ر "نالوا قاقتسا بابرا بور وبلا

 نر شوک اود را غا یل 7 نکا

 بای راّو .رابدلوا انفو رقف لاعاب بولاق نانو مان ی
 عقا و ندتهج لوا .یدلواقو هنلکلاب تماعزو راع

 برخ هکلپ ندهلک رب تورا ور تاو: نالوا



eجت ا  
 بو و از ندم اطا یهانس هفاط "

 ینا مور بودا نیسهلماعم وزاب روز هلّلود یالکو

 یشاغا. هداعتسلا باب و ییاشای:دم .هرف یکی رکا ح
 لتها هج و بوردتا لق ود زرقسا یاغا رفنضغ

 ..بولوا هرزوا e هنانارب و اباعرو نار و

 اشا عرشچ و موح ض نونو هراح هعفد دزفرب

 هلو نعاحوا یک هل یلیمح و رب دب نسنح

 ةقئاط بوداق نراوبق لوبناتسا هلفغلا ىلع تولا

 ربتشعش اعطا هدنآ ر "ین رارشا و ایقسشا" شن هزوبنم
 اشنا a یآ نکشماک ندنراقح بودا رهق

 ءرخ الاب بودا زحهانگو مرج ین هن راترضح هاما
 اما ح وصا و اشاب دمج شب وردو * رابدردّتسا لتق

 یرلر زو قأص هج زداهم دع روالدو راد ی

 مث اسشاح بودما رلارتفا هن ضا غا باتا نقم
 رهظم وند ردراو یدصق ءوس , هيلع تطاس اشاح
 زوم نالک_ هلو دنوعلنآ E یهایق مایع
 تقفاوم هنیرلا وه و تمباتم هنقاخ چا هرورضلاب

 فی



 نو

0 CES 

 ء2 یا[ عارم ]
 « نا رقحاص ممه یلاع ا دز سالاد

 هجر ناغوا یشادنرف بولوا ناماو ےک بلاط ود

 مع هلآ اہ نا رگ قیراف هغوو ابادهو فح

 كح دیازامو عرضت نوردنوکهلاراشم یاشاب هاگراب ۱

 بودا ی را ایام ه دا ص ید هلا راشم ئاشا

 ەم

 « راسرب تلود تحبو ناڪ رب ترصنو ج »
 ردا ر بودا تع نع هنفرط رادم هی هاا

 SS ههانن تلود هدتس هس هلس ییهاش هداد

 تطابق فرط هدننس هاب اھم رلتمدح هوپ :یدتیاملس

 ادن کیا لومآعراماناو زاشزا وتو هراتافتلا ند

 هلا راشم یرلضم ندنای وک ناتو نا رقم و

 نلته هانک ی هارخت الا بودا رلا رتفا هي هدنقح

 د ناطاس و ناخ دام ناطاش e .را بدر دتا

 هدنراهللع تطل س نامز كس راترضح یزاغ ناخ



  eكب یحوق ۳۱

 اداب بوقوا دنا ا

 لکد فقا و هو نالوا هدا دیک

 ههلسخ ادم هنر و یدا  bEیس یهز

 نا رقم راسو امد یر ندهرو نص خراب .یدبغو

 روما پولو رهسر و یحت هدیهاشداب نواه روضح
 هج هرانلوامظعا ر زو .رایداوا ردا هلخادم هتتطاس

 هن رادام یعندرانا .رلیدلوا ردنا تافیلکت لوقعم ان

 ابا دا لدکی ىه هسا زازا هدعایت
 راارتفا هل هدنراقح 4 دلو تصرف هدنوناه روضح

 هنگ ی کما نهاشدا بشعهاسلس تار تون

 بوزدلآ نلانمو لام نیکو ین ییکو لق ینیک
  Eكلام امدقم یر ندهلح .رارردتا ,یلتراقح

 قي رط اشاب داهرف نانلوا نيمآ رادرمس هنیرزوا مچ
 تلود نک بولوا داهجا دنب وه هجداهجو ا
 هر ایزو موجو نا ها ی

 بوروتگ هفّرصت سیف یزن تاایا کیا نوا ندمج
 هارمک هاش هدکدتبا قالا هبیهاشداب كلام



 رک

 دا ا ا هار هدایز بولوا :هقآ

 نجوم ندر و و هار هرلاخا دک

 نودا ناوذ یرلاغآ هسساوا رداص تمه رتا لع

 ف ی کک قرا هدنروضح یراطناض قاحوا ج

 کا ۳ رازمعا لاخدا هغاجوا را رڪ بودا

 ناجا ماع ز وزامت ورک اھ نیو

 قاب ..یدا ورو اوشو هضقو لاح "۰ یدزونلوا

 1 ردگن راترضح هانلاع هاشدان نامرف

 رونلا ناب ینیدلوا

 یو ی تفصع ناماح راک شو او

 هکهلوا نا اتال تر ڭنيرات

 هدماظع ءارزو نام را کیل ناسکس زو ۷
 رانلوا هدنردص یطظ تارز و پولوا مان لالقتنا

 ضق . یدنا لکد رداق ههلخادم درفرب هنس روما



 ۹ كب یجوق
 . یدرارولوا دقم هنت رللو وص . یدنا قو یا

 :یولوا مدنابی و ین یکم قد وا ید قاد

 چ وا هراهلوقملوا .هلوا یتردقو توق هکعُا هرفس

 ندنا. ۰ یدروسلوا ناسحا دعاقت هبا قرت.هغا

 قراب وا یخدلوا .یدرولب ریو تزاجا هج وز هرکص
 لوغشم معا تدا تلو دب «اعد : بولوا يج

 رایتخا رفن چاقرب هدسقدلوا "یدالواّو ۰ یدرولوا

 هرکصندک دا تداہش وید .«ردلغوا , یلوق نمهطوا»

 .یدرونلوا ماس هنر ثلغاحوا پولب زاب ینالغوا م

 یر یدرارراقح هن وق هل رالوب نامز دعب

 ناتشوق رسارش کیا نواو شواح چوا ندنغاجوا

 یاد ی ره 3 :یدزالوا هدایز عولوا یوم

 رارقرب هدنرابصتم لس رزکسو رشد یراشواحو
 راس و . یدرازاملوا لزع بنس الب و هجوس بولوا
 وال ن مانک ی ہر زوال اوو ید یاطب اک
 باب ۰ یدرولوا :رارقر :تد م هی هدننصنم یربه

 كيب یرادکشیب هنیرلخآ هدنراقداوا بصنم یرایشاب



YAایضلاوا هناحاتک <  

 .یدنا عونع قلوا ندهقاط یربغ بولوا صوصخ
 ندا ینامح .نالگ هلا انع لزق ادا ندهمرشود
 نالوا یرلاغآ نوجا تتکوا ناسا نو رت ویلا

 :یدرلردا تخو زف هناتنکرت یر ولف رک اک

 :یدزاروق هرابارس قالو اشنا نوا رانوبهدهناتسا و
 حج ندرلر نالوا هاب رتفد ےک ندهتس نش:ترد

 عیدو هرول هس رام و شهاوخ هغاحوا رن ره نودیآ ۱

 نولوا یموق یر کی رب هداس ید و . ئدرونلؤا

 . ات الغوایسا ی هقوج یغرگ شن نوا ول دیرلافوتم
 : دراج نالعوار هدایز" . یدرارراقح هنوق

 یه تیووا کرا ارش یسهفناط یر 3

 درفر هدهرمشط ندلوماتسا .یدادوحوم هدنرلهظوا

 تكسرت ندواقتش اب و نددمات هرقس و . یدزالوا

 نالوا یلامحا م دعب نم هسنلوا عطق یسهفولع

 - را رایت بایراو هدوبق لوق ونق لصاما و . ید

 ۱ لکد نوناف قلوا هدرلرت یربع بنولوا ترک هدب 0

 یخ روق یریغ ندنراجم روق غاط رفن ,قرق . یدنا

SE TANE 



 ی هیوک ج

 ح حو رشم لاونم كس ر یه كل ہروب سم فئ اوط

 تولوایرّرقم فااطو ندهن رخو ینعم "دح هرزوا

 راعو تماعز كرلنو . یدزعا لوف ناصق و هدایز

 كولب یل او . یدیغوب یقلعت ءرلیهابس نالوا ییبرا

 مرج ولگ د یراافوتم بولوا ويقرب هداب یدب هنقلخ
 ۳ یری و توئلوا جارخا رانالغوا سا ندوباه

 نالوا هاظ ینلرارب ندنتهفاط  یحوط و یجهبج

 ۱ قالا هيوروب ن ههاط بولا ضرع شود رد

 عون قثوا هلما شدلو كولب ندادتا . یدرونلوا

 و هردا و لوبناتسا هرو هشاطو . یدلیا لاو

 تولوا نک اس هدناصقو ارق نالوا هدنسامو هسور

 ندتهح لوا ۰ یا عونع .قلوا هدرلسالو یربع

 . یدنمهدیا یدعتو هدر دف نیما هفناط

 یرلبحم وط و. یرابچ همچو یرابریکب ىلا هاگردو
 ندهمرشوید هرزوا مومع رالوق ,نالوا هدراقاحوا راس

 همرشوبد تیدبا عون قالوا نده اط یربغ بولوا

 ندنسهفناط, نمرا و راغلب و مورو هتسو و دورا ید
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 درع 9

 یرادق رفتەىلاع ء5 رد

 نا رکن شاج تعاج

 .لاع هارو ناش واچ

 . یاقاخ رفد باتک

 «نونابهنا ورک بات کک

 ياام ماکت .باتک
  Eه رهاع هک رحم 5

 نوری راد هني رخ .

 هاگ رد نانا وب تعاج

0 
 .نایه اس انسا فک جم ۰

 . نا رارخس تعاج ۷

۰ ۰ 

¥ 

2 

۰۷ 

 نا یخ دف ولع تعاج

 یا
 ۰ نم های رع تعاج

 ۰ داد های ر ع تعاج

 و تایر ا نت تع ادیب )0

 و ناک و نابکس

 نا رغ

1 9 2 

 نايم نالغ تعاج ۷:۹۰ ۱
 دن ردآ و لوباتسا رد

 قیادحو لول و
 ۳ هتص

 ه اغلب طط ا تعاج ۰۳۹۹

 .رالیک ور ه. تعاجت ۹
 ۰ نایب هیخ تعاج ۲6

 جم و باج ره تاج ۰

 . دیح نا زنم تعاج ۳۳۹

1o۸نا ممد تعا  

 < نارادربت عاج . ۰

 هو قلم بک ناک تعاج ۲۷

 ناناقس نعاچ ۱۸

 هدصاخ ناب ذ ود تعاج 5

 . فرح لها تعاج ۷

 نایط و وص تعاج ۶

 ید وف و

 ناحارحوایطا تعاج ۰

 ۰ د وي

(ae ۳۰۳رقت نوک  

 ردرفن جا الا روب كيب یتلآ زونوا زکلاپ



 نی تاب سیو
 . كنو بوطو قمزاق س رتم یراک ڭن هروب مع هقناط

 هدقالوق هلوقم و را باب را . یدبا كما نامدخ

 هب رحو كنج بویلآ كەروكو همزاق هنس رالاو ب ویل وا ۱
 زلهنشبا هرصاح هکیهعلق رب و . .یدنا راد اما رضاخ
 لاونمو لاح امدقم .یدزولکهرضسل هضق هلافیاس
 ناتس روشڪ ناقاخ نامرف قاب. یدا هرز وا

 رد را

 را دغم كفاوط نالوا فرصتمهدفولع اندقم

 . رونلوا لای, یدل وا

 ۳ رو نود رک هاشدا واکوش و ارام

 ا ر ع ناف حط كنب

 وح صع یرلزاس یلاع e دج هدنګ را ۲

 ةحرلاامملع ناخ یاس نا ناخدایم ناطلس هلروغغمو

 عقاو یرلنوباه سولج كن رضح ناوضرلاو
 یو س رفد واز فاش روا یا یادت تا
 یعاسالا یلع هکردرنون یسهفاط لوق ییهفولع نالوا

 : رووا ناب و را د



Eایضلا وا ةب احاتک  

 ضرا و ناوو رگب رایدو هنلارق هچ هللامماب یرکسع
 بور و باوسج همج هاش یرکسع یراتای مور
 هدنراتلایا یبا مورو . یدزالوا جابتحا هرکسع یرغ

 ناسمو ناکرو كس قرقّو ىج | ولتفد كس یگ
 ناک دا سودا هدنتانا لوطا اور ید ۶
 N PT | هخدلوا عقاو نوباهرفس . ۍدیاراو

 رم ۱2 یک وک هر تا شرادقف تام لا و
 فالاع :تزاغ بوا زنا رلروالدو زابش واک رک یو |
 .یدزالواجایتحا اعطق هتسهقناطراتات .یدراردنا رافک

 عقا و نویاه رفس ندنسهفلاط ناسمو ناکر وب
 بوئوا ندعت مدآ ر ت كرم فا اش هلت وب هخ دلوا

 هشاطو . باد رک REE رفضم تام

 لوا ب ول وا عوو شا: یراگب كروب هید رود ن
 هدنساح یوطا او . یادرلرروس هواه رفس یهقاط

 ترد چ وا ندنس هفئاطا ناکداس هخدلوا عقا و رفس

 ۔ احوا یریگب رانو تونلوا نیت هلت وت مدآ كم

 شاب .ردرا و هکیراکب اب رف ترد نوا نالوا هدنغ
 : یدرلرروس هوناه رفس یهفناط لوا بولوا عوو

 و



O 
 / یایشوا نفح نوما هرکسع+ یی او سواری

 یرابحاص كن ماو تیحو تربغ ندرلهداز قاجواو
 لغم وا هدا یرلت زدقو توق هدنهاشدان تلود

 یو قرف یو زووا ی فان ندنوناق هلل هسح
 هلا قرط و بوشا مینا راول هج حاسم نقل

 دص ردو كش ۰ نا عکس ىلا مور

 ا نعد رلدو نکفا شش  ESا

 یلایا ینوطا او . یدرولوا نایاغ رغظو 2 راهس را و
 هرزوا نوناق بولوا جا نایت ید هدلاحا رتفد

 کاو ن رک اس یدب نوا هلبا یرلولهج
 ندنوناقیرلزاقاجوا یخدژلنآ بولوا یر ا ۶ نهعتم

 زوتوا یرکسع للوطان | اعمج بوشا هلن وا خار
 نالوا ملات ییلانا زانو ون یدرواا هدا ز ندگس

 تل و روا کی ماد :یغازگی هما قا
 ا هداب ز ندکس زونوا هلا قادر سم اک ناو

 هدب رک فل یک یخ د یتابا مور .ضزا و . یدرولوا
  Eهرزوا هج ووي ید رلتلایا راتو . یدرولوا ر

 لبا مور کلا لدصاحلاو . یدیا ا.لمکو تن



 هیات هبل وا لباقم هتلود و ند ءادتا لر

 : یرززولوا قاطم بلاغ نولوا نيرک هراو دوو

 ندهلح كنواه تاوزغ نالوا عقاو هدح راب

 ةحرلاهملع ناخ نایاب ناطاس هلروففمو موحسع یر

 یلارق هج هدنراتنطلس نامز كسرلتمضح نا رقغلا و

 لب دیک با لاغم ورد ناول رف کنش لاک کک

 الاتساو و هن رزوا ندو نالوا رو صام دح

 نالوا یگ رلگب ا مور ہد راب لوا بدلا
 رادرض ناولو هد هقونص هوار اشاب یک قوص

 هند تلف اق هدک دشربا بودا راغانا لالا هدندلوا

 نوبل لالا توروا نازو ا

 رادنآ یش هح نوک | كراغك-ركشا زواجتم ند
 ا وا حدا دیسو كف پو

 بتک, .زایدلوا لامالام ةا راعش# میانغ لام ماللسا
 . ردشفلوا لق هرزوا لاونمو هدم راو

 قم هنتلابا ییا موز بولوا قاچ یتالو هو

 :یدبا جاق لمکم كانوا .یسهاج هدلاجا رتفدنکیا
 زاتع و هدب ا قرف هل | یرلولهبح هرزوا نوناق



 یک ۳۱ كب وق

 قاع قا واورو رجا یدو وم ادا یوا زف
 قاغایتس ره :هکردوبیبس كنسالوا هب وب . یدیاعونعو
 هاذ هے شوک رب نوئاو دونحوم دنا اد یسهایس

 اا نا هدنوگ وا یسهلمجح هسلوا اد اد

 نالا هفرط لوا هسرولک-مزال هجوت ندرت اوت
 ۳ دی تر ها بكت تاد ولاا

 هکس زوب ندځس ی رایت و. تماعز لولحم هدنېناوجو
 هسح وب هنایرا ی فيتا ںھ هش را و

 ةناتسا یسهرکذ هلا دسق هلاحا رتفد بودا

 اک ندان لتا  .يدزوکوا تاو هادا
 ولعا زر هدهبماللسا كلام ندبسو .یدزلر و كلود

 هلخادم لها او ینحاو . یدبا قو راو تماعز

 هلا یی اط ی یوا و راک زاکب رگ اوا: یورطا

 هن داع هناتسا رانلوا یععسم ناهسشا هبحوت هلها اب

 ط هبیگپ راگب لوا تؤدا | کو دا رو وک

 2 تابش ندنیصنم و تاتع لک ندهاشداب

 هدنلا ساب را راعو تماعز ندتمح كوا. یدرولوا

 ادف شاو ناح هنیروغا تلدو ند ی ربره بولوا



EC NEما هیات ان  

 ی رلتدامشو . ید زلزیو هینیما تداهش رایت ,یلها
 بیزالوا لوق یلغوا لوق بولواعقاو فالخ : کوش
 یاع تربع بوليرو هرخآ یراعتو:تماعز ڭن ول

 رام یسههاط اباعرو ینالغوا رہش و ..یدرارولوا لع

 هرلهلوقم لواو .یدیارار ةنرفک قوا بلاط هسا

 هاظ ینارار ندراعت ای راو, .یدا لا كلرو

 قره و شا هدو اه رفت هت الوا

 لدو شاب بولوایهاط یغنرازب هبنيم ماع: .یدزاغلوا

 .يدروتلما مانای غا مفا نواب دک ٹوک
 یلرا زر هدايز,نددیبح ت واھ رل رام یلها رو

 لذو شاب ی راد قم شنوا نوا بودیا قارداهم و

 معز هدیهاشداب تلود بولوا تم. هتماعز هسروتک
 ی الا ارو یر هخرفر ھاسا یا ا

 تش زو 3 رو .تخر شک هک رس و هدنلود یالکو و

 جلف نکسک و تناوب یراظن ) طم سرب یه .یدیآقوب

 3 .یداناکو هو نشوجو هجو

 بولوا نکاس هدراقا خس نالوا یراراعتو .تماعز



۱۹ ERE 

 بولوط نوکه عبر هلا یدمم كنالگ بویلوا رداق
 موس بولوا ربنامرفو عیطم یهاشد اب اتکا هو

 تودبا څ یلاءو عالق هو و یرلکدد هعاطو

 یغودلاص هلولو هاسد یرلا را ع یادنضو تص `

 ندفارطا كولم بولوا .هلسیهاظم كرات باب راو امعز

 تاودو نیدیالا سهق .یداراشاآ جارخو جاب

 زابرس زات میز نرب او شاب و ناخ هشیروغا
 یکم زانو" یاماها كوا داقتسو عیطم زارفارسو

 هن رللوق وق هدرافصمو تاوزغ نالوا عقاو نکا

 طوضمو كاب تلود هاوخربخ .یدزالواجایتحا ۷صا

 یسهلج بولواینحا درفرب هدنرلاراّو .یدا هشاطرب

 کلن دا نغانا نوا ز قاحؤاو ققاحوا

 ینجا هرات بای را یس - یدیارلهنسک فررصتم
 هدرفرب یا راعت ندادشا ود ن 2 الوخ و

 هرانلوا یلغوا ۰ هداژ یهاپس ی . یدزلر و

 هداز یهاتس ع نامز یگیدار و یو قامتعتسا

 رفن نوا و معز رفن ییا هنغودلوا لوق یلغوا لوقو



 ا ااف 0 ١

 لد هنسروغا هاشداب هد هلع تلود یرلو دلو اعو وسلو

 هدنرانامز تفلس نیطالس .. یدراردا نیک نک "

 وشو ولت داعس نامرفو سا قا : ید ها وب لاح

 1 نگین یخ هاماع ادات ولت صو تقفرو ولت

 یردقو توقو یترثک و ترفو ثتماعزو رای باپرا امدقم "
 دی و کنه و + نواه E جت ردقد ندیزو رلنآ و

 ۰ روت وا نا شدن وا ع ط ویصم و ناب ھا رس

 ا ا رک هاشدا واک وشو ولت هافس

 هفلاس ناطالس هکهل وا یخ هترلالحم عبط تار

 تاو نع هو ماللسلا راد مہ اج رد هللایلعا ماظع

 هدنراناشن ت نامز بودا هل تاجوقو هلل
 دنهو رااتو كرو نازونو نارا هرادنا ریشع بک ۱

 ٍ عارصم ۱

 اره ور دوس قارش هپ تفاط

 ١ هنهاناقم هد قق ندءادعا ءزروا وچ
Ê O. AEE aE labo la SE 



 ۱۷ كب ی

 .راشاب یوق لغم هاگردّو . یدیا زمام وا
 زوقط كنب زوقط نوا یراقلهبرآ هدلاجا زتفد كس
 آر بولوب دایدزا هجثراو ها زوقط ناسقط زوب
 ا زام و٣ تماعزو ۰ یدزالوا هدای ز یحد

 ا مزال نیت قاقشا وا . یدا زرو قلهرآ
 زون زوقط كب زوقط نوا ندنرل زق نوباه صاوخ
 زالواهدایز تونلوانییعت هجنراو ههنا زوقطناسقط
 یقاقعا و صاخ هه تماعز و راعی < دو 2

Eراک ی هاشدان ءامدنراسو راهجوجو رازمسادو  
 .یدنا عون هران ارات و تماعز بولوایلهفولع هسیارووا
 .رسو یسهمرشود هنسوب و دونرآ هنوباه مرتح مرحو
 ردد نک + كنراكب راگپ و یا و
 بولا ېږکولغ دبع كنآرزو نالوا فوتمو رانالعوا
 E A هج هدهاشدا نواه مرح یر نھ

 یرامدق هرکص ندقدلوا لاق هرم مامی بودیا
 حضور جزاخ ندناکراّو بادا بوقح هرمشط هاش و
 ."یدا هدلاک یرالیتضح و ملعت ۰ ۰ ید .را نمی



RENنصب وا  

 راعش مانغلام بودیا تاعوتفهج هدنرانامز یره ۱

 دادحا نود اس راه وارَو راهسردم و راعماح هلا

 ند قنورو مالسا تکوش هدنتطلس دمع یرامارگ
 ففلس ناطالسو ئ دنا هدلوا هدایز هنوگ ندنوک
 :رفتنو یراحی الاف اکر هدنراش مش -نامز

 :اوخ ریخت قبال "هلگلکب اکو عش یز

 راکو یار تحاتص و هددراگز ور یامغ نامدود

aeتحاض ناشنلاع ناوید تاکو .یدا  
 هفارطا كلمو یهامّو سان نوناق ةر لاو زق

 هلام و یافاخ رتفدو . ۳ هخمزان همان

Eرومسش بحاص تماقتسا و فوقو لها ی  

 .رومآ یراشواح یلاع هاگردو .یدا راناوا تفادصو

 رد اق هگلا هفارطا كولم راذگ تطصمو هدد

 هداب ز تولا یقه دح كنه صز یهو يدا

 ام یدبا ز را لوف .ناصَشو

EN 5ا یسهلح بول وا کیت  

> ince - اا 
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 N9 ۳ ك یحوق

 عج ایقشا كس قرف زوتوا بولوا نهاظ یلالج
 هرز وا تراتسخ لاصاا و نراغ هناصق وارق بودن

 كدا نالوا رد اولربم هد رات لوا نکا 1

 :یماک ندر تج بوت را لایا روال دی
 هساساد دنرصع .یارلا ةا ینا ماس ناطاسو

 تو تک رق واه ۍاغود یماعود كدو و

 28 ا هلا هعرد وو همردکح هزاب ناسقط هدعب

 ناخروط یزاغ یگب های هدکدتا هرصاحم یتسهعلق

 -وط پوش را ,زابرس "ی زاغ ما كب ینطصم لوا
 روش مط ی شل 2 رام راب یرافک یافت

 ناطاس .یدلباصبلخت ندنرلدب یهعطق بودا رادآ

 ثنراترضح نارفغلا لات هلع تص ناخ دارم

 هننراسخ تکلم هار قاع یازق هدنرانلود نامز

 هلا راشم هن نکرولک هتیرزوا نامرکقآبودیا قاقتا
  .یدلباالبماغرض هع یس هل بوش را كب قطصم
 : ادعو رلکلرا ندا رودض نداصا یلاثما لراتوب

 : ردوزفا ندتسافو نامکو نورب نددح کل



 ایضلا وبا هن اڪ اتد

 عقاو نوباه رف بولوا هدسنلاک ۍراتردق و توق
 بتم رکن هکلب زون رزکس ءرشدب یربره هقدلوا

 منع هلن | رلولهبح قوش روا كنح دم لکه و

 هع هدنهاشدان نوناه روغا بودنا ربهر رفظ رفتس

 كلام فازطا . یدرلردا راکلهنادمم و راکلرا

 یربخ ید هنلوا ادر نود هدهشوکرب ندهبماللسا

 لصاوف یرلتلود ی لک ندنلک هان تلود هدس

 دی زاب ناطاس یر ندهلح . یدرولوا نواه ناوبد

 یکم نکس تاورخ هدرلهلع تلود دهع یو ناخ

 ثللاعدسرس هلبا ناوارف رکشل ءاوخ دب نشد يظعرب
 هدمو ف راب نکرولک ودنا موج +هبهاللتا

 كب بوقمی نالوا یسلاو نکیا یتاجنس ید هنسوب
 هدلوا *هلخ بوشیرا لاخلا روالد دم مان

 ثيسدنک-نور و ےشیکش هتربهر تناوغ کل

 1 ی ناطاع ادای هصرع ناماس یر

 هدنضرش رنصع ینزأغ ناخ ناجلس ناطاس ۍزاغملاوبا
 رب مان ینطصم هج همزود هدنتکلع هرب ود ید

1 



 ا

 ترم ررض هتاب وا رام و: ا ر انا رام 3

 غ تونم هک + کوب عدس رولوا

 بولوا رگیاح هدنغامد تّنل.لوا هلوا داتعم هغناشوق

 زامارب هغل وا یخد یرکسعو «زامهلوا تعر رازکت

 :هداتفو مقره ولا قع واقعا هورک مختل
 ندیا.روهظ امدقم. هدنلوطانآ .تبالو »۰ ںولوا .تعاب
 . یدرل هلوقموب ورکا ورزی کا كنئانقشا نلالج

 زارتحا یک ندراهلوقمو فلتس ءارزو ندتهجب لوا
 هاشدابو ۰. :یدرلردبا  مادشسا ,یوتبشم دنع: بودا

 .یدرازع ام اوب هنیرلو دک و یدرازفلوق ًاععق یرالوق

 یهاشدا» سکانم راسو كلگب راگب و كلکب امدقم و

 وا دنیدو مقتتسم :رادکما و مدد راک ه دکلام ءرادا

 هر و هارب هدف هم توللوا هوپ را

 اط یهاننگو مرچو. یډزاغا | هزاحن و توشر
 یاس صوصخ|یع .یدازاغوا لع درفر هینیلوا

 ہدنرابضنم لییارزوتوا و مشیمرگب ںایکبراگب ق یراگب
 هدیهاشداب تلود :ندتهج, لوا .+ يدرارولوا رارف رب



 ایضتا وا هناحاتک 9

 هجن توفلوا لع هجوس .هرکص ندقدلوا فذاصم
 ا هدنرومآ و رازقر هدنرادص دنبسم نللم

 لوس هو اهر رچنا مو امد رک
 .یدزالوا یرلنوامهغ تضخر کما تح ندالکو "ارزو
 ا ناچ لاج ههطوق نم یاچا دوو
 قلعت فخ لا راشم تیا دوا ر
 -رهش برق ةر ہلکا رودص لاوقاهتتساشا /ضعب
 بوئلوا جارخآ ندهنعطسق شید دامان نیا

 ناطالئسو .یدلوا نوباه روضح لخاد.رگلاةدم
 وا سکپ رلکب واط ارز و. مدیراهزش نام یک
 رلنلوا هدنواتهدخ فاننزلاغا یگنز واو یرلکب قانو
 هنگلرد هانلاع هاشدات بولوا یزلارتشم دنع امو
 لهاژ ندنعف ایاعر ,یدزالوا هدنزاونق دزفرب فرضتم

 یا. ۰: یدزال وا ید راکتمدخ یهفولع ندقوش

 : کوب یر ؛نوجما ینیدلوا یدوم هررض ندنمج
 ارزو تمدخ ایاعر دالواّو ایاعر نرو تعر موتسو

 هنازخ-نولاقندمرب و تیعر موسر قجلوا هدالکو و

7 
E 
e 
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 ۶ ترازو, نیشن

 كب ىحوق

 لاج ع هطسا و ی مولظم و هلسغل وا محامو
 .یدرارروس عالطا هلاوح-اهج یخد .ندزوب وب هگما

 هلغل وا هدنلاک یرادبقت هلسهجو وب هلا .تکلغ روما

 روغ“ . هنمالسا هسورحم كلام هدنرلناشن .تنعم .نامز

 . ۍدا ناماو نمارنابهج نح بولوا نادان

 هک, هی دارم .تشماتنم لاو ناب قفوءامهو
 نفی الرو اار با لض نادرا وک ید دوما
 لالجب و اشاب یئ: یدیا رلهنسک داقع یالاو
 هما هتناطلنس ةرفاو .یانایطع نیک اغا داهرف وقلب
 منا هلرک«نابرقم و .امدخب هلزگ بودی تغاشق

 تاو رر نکنم اک ناییازاغ نتا طاق
 دنسم هدح راب لوا . یدرازعا هلخادم افطق هب هيلع

 ا اا دج ی نالا نمک

 هاغلوا مع. نشور رب زورب بولوا لقتسیم هدنرازو

 بوریوچ ك راشم الب لیپ شب نوا یتطاس هاگراک
 نیمز یورک ماظن. هلیسبازآ ناهج.دیدس ياز
 هناحم ؛ردلیلجت بصنمرب یمظع ترازو. ,یدیشل وا



 ایضلاوبا هناحاتک ۱۰

 نام هضام نیطالس نالوا یتزاماحصا: ندا

 نویاه ناوبد تاذلاب هنگ هبیزاغ ناخ نانیاس
 تلف و كالم روما و لاوحا بولوا رضاح هنورققمدعم

 لاوحایوزحو ىلکر اسو لاوماو نازخو یار و ایاعرو
 ناخن نایلسناظاس مهدعب . یدرلرزوم مات دقت هلن

 ناوتد تاذلاب هچرگآ نانلافرغ یلعا لا هنکسا
 هدنرلهلغ تنطلن دهع نکل یدرازالوا رضاح هنوباه

 هوك تاذلاب هتسضعا ثنوناه تاو نالوا عقا و

 لاوحا هجر هدقفر تداعس قبرط یاّنا هاغم روس

 هسورح هدنراتحارتسا نامزو بوروس عالطا هروماو

 یارو هشدلوا یهاشدا تح نشنالا هدهنطنطسق

 بو روم نوباه ع ءاقلا «هناوید روما ندسفق
 . یدنا رولوا فقاو هلاوحا هج ید ندستهحو

 هنبرلنویاه عبط ندلافتشا طرف هتکلم روما سبد

 دص .نالوا و تان هتوغ هلک روق کاو
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 RE یلومای اگر هبردا اک راکشو

 علام ف لوصو هنسراووضح تودنا راذکو تشک



 ی

ia1  

krکا  O N 

 نالوا لماع هلو دیه ا بار و مر نالوا

 ةانع ندبا ناج لزب هدانغ قیرط و نرد ءابلگ
 تاک و هام اش هلع تاج راب ناھا
 راتراقج | )هن را رشا و راتناعر هنساراسخا .ثافنص نه

 هللا مها و هضام نطالیس, نناوق و هدا رودص

 ها رلنا تولوا ملا روتیسد هدصانه هکهیلاع تانح ی

 هاب روس ا هلا یراهدیدنسب روطو دل ت رس

 ماظتناو ماظن دلا قوف هبلع تنااس هاگراک هکردلومام

 اوا ءزان ور لّوالاک دایقاو تود ییا ا

 ناتسروشک هاشدا ولتکوش نامرف یاب . هلوا لوصوم
 ۱ ر دک راترضح

 ق لاعد ا a نایامع ماطع نج BI لا وحا

 اب نانو ی وا لاوحا و نالا ف ر

 4 رد دنیاب ناب رقمو. ۰ «ام دن

 كس راترضخ هان ند هاش داب از ولتداعش

 ماظع دادجلا سنی نابن راحت لی ۱



 ر رش لح نورد هل داسو هنتفو روشو شو رد ریغت

 نواه مع" بودا هظحالم نتلعو بابا كتشلوا

 . كلملا هللادمحم . دنا وج تصرف هلاصبا «یرابیرهش

 ی راپر پف یاهغ ماظتنا-یاوآ:ناتیمس یاو اکا
 علق یراگدنوادخ .یاشخ ضیف رونلا عطاس رکفو

 ط دادو لدع طاس طس و داسفو س ساسا هفر

 هب یهاشدا باق ناکا بانح نسهشداو رکف عاتم

 زا هرد ربقق دع و هدب راف رو تردانم هص رع

 ه یراب رهش ها اد یناونع داوس هعقروت کو

 مع .لالتخا. ٹعاب کمدتا تیرا هما فرق

 هللا ة.انعت و یکودا ه مدا یب لاوحا ست بیس

 نواه مولعم ال ینج هل وا ریدحالص هلهجوه

 .هلگ هروهظ هناهاش هل زانآ ان افانآ بولوا یهاشداب
 كلم ماظتنا تعاب هکهل وا نواه مولعم ءالّوا ۱

 نیّلالبح تاودو ید دعاوف ماکس ا تاسو تامو

 . نیلاعلا بر میاد و هدف ردت هب ید عرش
 )7 اک دخ یی نی یک ا



 نی یا یار فاتح نیست کس حر ده ی تا

 . وليام ول:داعسم كکب یحوق ولءهشروک قلعتم هتلود ماظن

 . زدهلاسر یکودریو هیزاغ ناخ دارم ناطلس عبا

 جا یازفا رو ر لاعتم یادت درج هدا ررد

 هج مارک لسر نیرتپ ةولص ررغو لاقم ُهجابید
 ةد هرکص ندقدنلق ماتا یسم همان رس یارب

 : ناگتمد تلدعم هلع همتعو یهاشداب هاب تلود هنس

 قوح : هکردوت ناوتان ةدن لاصخرغ ها تنش

 ۰ تشاو, هلع تنطلبس ناوبا ,دنلب نام دود هکردنامز
 ی راضی وه رش اتیا هب الاب ا کای هوا
 ندرظنن بواواتعاطا ؛هتتس کو نایاب الگ قالوا
 هنوک وب ثللاع,لاوحا هلب رللوق رادکما نالوا طقاس



EE ی چ ی  ایضلاوپا ةنااتک و E 

  هبهنامز زا راد هوردنا ماظنو نوناقو هواه ا

 ٠ گد نلماش اینا و هع داو یارقف ضعس تسانم

 . ..ردرابتخا و ا باح ا یامت ربع . ردشمزاب هلاحرب

 1 هو - ۱] ۱ ۰ رجایا یمنی مان قم[ ۱
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 لاعت" هللاهج ر

 ت



i. 

 ٥ تب نچوق <
 نامز روص.قرهل وا لخاد هنس»همز یرلاغا نوبامه 1

 تمدخ كل روفغم هاشداب هدقدلوا یطباض هطوا هلا "

 قاجوا راشو زاب رکي تونلوب هدنتسهصوصخم
 یکو دلنک ندنلود روما یراطاست دب كنب رایصاع

 هدهلاسر و هدمایا یکودلگ هرص ههماع طاصم ماظن
 موزل شان هیلع هبا هدهمرکم کم هرزوا ینیدنلوارک ذ

 هرج سرون لام ویل هوز هقعاص هنوناه یارسویربش

 رب ندنتسصم یرلتافو,تناکددازمش نالوا نع لا

 یراقدلوایواحو شغلوا دوست قاروا وبشا هدنلالخ

 طض ڭم راو یکودلبا روهط جردتلا ىلع ثلح اصن

 ید ندناعوقو قاخ دام ناطلس دهع یکودتا

 بولوا 2 نامر یخ موح ص ردشلوا ناشسم

 یردار یخد ناخ هاربا ناطاس هدنرمع يا

 هلغلوا شمرویب نامرف یتسمزای هلاسر هتسودنگ



 O ال وات اکو

 یاحالصا كتقووا ala لک دعوق ضه نالوا یراج

 .ردشغوا ار هیئاص ریبادت قاط رب نالگمزال نوجا

 شدن رام وڭ هدنتلود هلایموم ۍسرغوط

 یتسفواداب مارچ ھالا لا تک مکن هلپا زارا دلا

 [ اش « . رولوا تحوم ۱

 [ ۱۳۷۹ نام قا ۷ ورو ت راک وصف ]

 فورعم هلک ید كب یحوق یل روک موح یم »
 ری دنا بولوا :ضاخ مر ندارم ناطلس دادفب ما
 هدناکش تاص یهلاسرو راد هتنطاس روماو تلود

 نیناوق . رد شما میدقت هروفغم هاشداب و ربرحت

 یسهنسح رانا قوح بولوا تیس هنسایحنا كن هعدق

 ند رعت و فوت هلتتهح و . اردن ها روه

 ردم ید: ,هقیلخ هللا دبع ی هنس ول سم

 ۲ هال وا شمزاب هد ۱۰۰6۷۲ هنس«ندنلغوا ثلم وح سم

 هر یماوآ هنوز هوس دوتمها رد
 ES ههیاعرد هدنتیلوفط نا وا موحرم

 ]۱9 ی زا تاب یخ نا را ای یاس



 ندهناعع ماظاعا هدنمح یمهلاسر ك یحوف

 دا ص ناطلس ناکقتنج كبیحوق ىلە روک م

 هبا رم یاظتا مدع یاباسم هنس رات رضح عباد ناخ

 بیل وا ] یا هکردشچ ااا ابا یی هلاادا رب

 « . ردشهال کمد قئاف [ هنسهلاسر

 1 هداژ یاش < ر ۱

 میم ا یوا م یاسر لپ رھ
 ین وم ُ ردهدقعلوا مش هدل وساتسا مولا ىرەنلۋا

 هدعار ناخ دا ناطاسصع .كبیوف یلهحش روت

 «صیت یناتکوب بولوا ندنراربتعم یرلاغا نویاهیارس
 ههلاراشم قرا هلق ؛هدنلکش یرلهرک.دن ضرع یی

 هد رصعه هدنسهچجردنم تا رقف . ردشعا مدق ٍ





 ی اضلاوبا هناخاتک .

 0 گپ

rsa le ۰2 1  
 ال حا 5 ڭا یح وق یل هح ر وک قلعت» هتل ود ماظن

 رد هل اس ر ییدلیا م دن هی زاع ناخ دا رع

 یب یا

 هلیئتصخ ر لس هلیلح تراظن دیموع فراعم

 ر دکعب اط 2 ھ

 هد طف

۱۳۰۳ 

 ايتسلا وبا ةعبطم
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